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\ Nafıa Bakanı Slvasa gidiyor 
ı lstanbal, 24 (Yeni Asır Ma/ıabüinden) - ı 
Na/ıa Bakanı B. Ali Çetin Kaya kurulmakta ı 
olan va.,,on Jab11kasını teakık ıçın yakında 

Sivasa gidecektır. 

• • 
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lng-iltere hükümeti, dünyanın bir Nazır Türkiye-Suriye münasebetle

: .. Y..?..!~~~ .... ~~~rinde durduğunu biliyor rinde dostluk hissinin hakim olmasını 
~ Büyük Şef İngiliz Milli müdafaa nazırı da Brttanya impara- temenni ettigw ini söyledi 

torluğuna indirilecek darbenin dehşetini anlatıyor 
Tebriklt're teşek

kür ediyorlar 
ANKARA" 24 ( AA ) - Cüm-. 

"lngiltere eğer sarsılacak olursa 
başgösterir,, 

Üç taraflı misakın yakında imza 
edileceği beyan ediliyor 

hur başkanlığı genel ~reterliğinden:S 
: 2 3 Nisan bayramı münasebetiyleE 
S yurdun her tarafından gelen ve va-S 
S tandaşların sevinç ve yüksek hisle~E • • 
: rini bildiren yazılara teşekkürlerini: 

S iletmeğe cumhur başkanı AtatürkS 
5Anadolu Ajansını ödevlemiştir. S • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ticaret kulübü 
Yalııız tüccarların 

değil muhitin 
ruri bir ihtiyacıdır 
Vaktiyle bmir Defe diyan idi. Bu gÜ· 

rel ıehrin eilence yerleri, kulüpleri bü
yük Avrupa ıehirlerinden farksızdı. 

Bugiinkü bmir, bu bakımlardan yü
relderimizi sızlatan bir manzara arzeyli
yor. Köıe batı meyhaneleri mevzuun ha
ricinde tutulunca, üç heı arkadqın bir 
arada toplanacaklan, dertleıecekleri, ei· 
knecekleri hiçbir yer yoktur. Akıam sa
at dokuza varmadan bütün ıehir uykuya 
dalıyor. Hayattan eser görülmiyor. ttiraf 
eylemek limndır ki bu hareketsizlik ve 
sessizlik münevver]er için bir ıshrap kay
nağı oluyor. Hatta ileri giderek cemiye .. 
timiz için bir tehlike te~kil ediyor diye 
biliriz.Eilence deyip geçmiyelim. Y org-un 
kafalan dinlendirmek, yorucu mevzular
dan uzak kalmak, ruhu musiki ile gıda
landırmalc, hareket ve heyecan uyandır· 
mak hayatın zaruri ihtiyaçlanndandır. 

Bu ihtiyacı duymıyan İnsan yoktur. 
Cemiyet hayatının tabii İcaplan da 

bunlan amirdir. 
Büyük Avrupa ıebirlerinden misil ge

tinneğe lüzum yok. 1zmirin ıu ölgün ha· 
yatı içinde kendilerini eiiendiren yahan· 
cılann yqaY11larına bir ııöz abnak kafi
dir. Sayılan birkaç yüze varmıyan yaban· 
cılar aralannda cemiyetler kurmakta, ku· 
lüpler yll§&tmakta, aralarında neıe yara• 
tacak eilenceler tertip eylemektedirler. 
Buna mukabil, hüyük eğlence yerlerini 
bir tarafa brrakalım, bmirlilerin basit bir 
kuli.ihü hile yoktur. Bu kartdaftırma ma· 
alesef yüreklerimizi sızlatıyor amma ne 
1apalım ki hir hakikattir. Büyük beledi· 
yemiz bir ıehir kulühi.i vücuda getinnek 
İç.İn çok çabaladı. 1mkan bulamadı. Ti· 
caret odası bir ticaret kulübü yapbrmak 
İçin yıllardanberi uğraııyor. Fakat orta· 
da fiili bir eser yok .• 

Büyük itleri bafarmaktaki kabiliyeti· 
miz meydanda iken, bu kadar küçük 
mevzular k&rflsmda aciz ifade eden hir 
vaziyete dÜ§mÜ§ bulunmamm asli kabul 
edemeyiz. Bunun sebebi daha fazla hu 
itleri bqarmakta öncülük yapan adam· 
lann bu ihtiyacı duymamı,, kavramamlJ 
olınalanndandır. 

l...ikin idare mevkiinde bulunanlar, 
1alnız kendi nefislerini değil, eırallannı 
ve muhitlerini dÜ§ünmeğe mecburdurlar. 
Kendilerini gezdirip eğlendirebilirler.Bu 
demek değildir ki herkes ııezmekte ve 
eğlenmektedir. 

İzmir Ticaret odası Türkiyenin en 
Tarlıklı bir müessesesidir. Azalarının va· 
ziyeti çok mükemmel bir kulübü yqata· 

bilecek kudret ve kabiliyettedir. Şu hal
de bu it neden yapılmıyor ve neden ya- , 
pılamıyor? 

Muhakkak olan cihet ıudur ki İf olu
runa hırakıJrmıbr. Mutlak surette bqarıl
mal< kasdiyle ele alınmaml§tır. 

Zaman zaman ıu veya hu ıekilde iz. 
har edilen arzular kartısında bir kımılda· 
ma yapılmal<ta, arkası gelmemektedir. 

Netekim uzun seneler evvel karara 

bağlanRUf olan bu İ§İn arsası daha ge- 'ı 
çenlerde temin edilmiıtir. Fal<at İn§U.tın 
ne zaman bqlayacağı, ne zaman biteceği ' 
belli değildir. 

ölüm tehlikesi 

Yazısı !::,'. 3 le 

Haıicıve vekılımız Dr.Aras 
- ISTANBUL. 24 ( Telefonla ) 

Memleketimizin kendilerine samimi his
le1le miltehassis olduğu dost hak hükü
metinin değerli hariciye veziri Dr. Naci 
pazartesi günü memleketimize gelerek 

aamlmt surette karşılanacaktır. Misafir 
na2'tr Ankarada üç gün kalarak temasla

nna devam edecektir. 
Irak hariciye nazırının Ankara seya

hati hakkında Romadan gelen haberler 
tayanı dikkattir. Roma radyosu, nazırın 
Suriye ile olan münasebetlerimizde ıyı 

bir rol oynadığını ve Türkiye ile Suriye
nin kardeşçe anla§malannı Suriyelilere 
tavsiye ettiğini haber veriyor. Bu husua
ta Ankarada malUmat olmadığı beyan 

ediliyor. 
ŞAM. 21 ( AA )- Yksek komiser 

evvelki akp.m Irak hariciye nazırı Dr. 
Naci Ulaslı kabul etmi§, sonra her ikisi 
de Suriye hariciye nazırının şereflerine 
verdiği bir ziyafette hazır bulunmu§lar-

dır. 

Suriye hariciye nazırı bir nutuk sÖy· 
liyerek Suriye ile Irak arasındaki görü~ 
birliğini tebarüz ettirmiştir. 

Dr. Naci matbuata beyanatta buluna· 
rak Suriyede terakki eserleri &Örmekle 
bahtiyar olduğunu bildirmiştir . 

Nzır bugün Şamdan aynlarak Bey
ruta oradan da Ankaraya gidecektir. Oç 
taraflı misak, hu seyahat esnasında değil, 
fakat yakında imza edilecektir. 

Misaklar akdetmek suretiyle sulhu 
idame ettirmek istiyen Irak, Türkiye hak
kında Amimt ve derin dostluk hisleri 
beslemekte ve Türkiye .. Suriye münase
betlerinde de ayni hislerin hakim olaca
ğını ümit ebnektedir. 

lngı/ız deniz kuvvetleri Mallada tettcy esnasında 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ağırcezada ölümle neti
celenen bir aşkın 
davasına bakılıyor 

SOVYET RUSYA YA KARŞI 

Romanya ve Lehistanın 
müşterek 

•• • 
uzerıne 

vaziyeti 
görüşüldü 

Polonvanuı ba kadın askeri 

Brüksel, 24 ( Ö.R ) - Leh 
hariciye nazırı B. Bekle kral 
Karo! ve Romen hükümet er
kanı arasındaki mülakatlarda 

umumi vaziyetten başka hususi 
olarak Romanya ve Lehistaoın 
Sovyet Rusyaya karşı müşte
rek vaziyetleri gözden geçiril
miştir. 

NEURATH ROMAYA 
GiDiYOR.. 

Bertin, 24 (Ô.R)-Kont Cia
ııonun geçen sene Berline yap

tığı ziyareti iade iç;n Haric ye 
nazırı baron Von Neurath 13 
mayısta Romaya gidecektir. 

Ankara 24(A.A)- Tahranda> Türkiye ile lran arasıoda muh-. 
.telif muahede ve mukavelenamelerin imzaaı münasebetiyle~ 
~Majeste Rıza Şah Pehlevi ile Reisicumhur Atatürk arasında: 
: atağıdaki telgraflar teati olunmuttur. 

Ekselans Kamal Atatürk 
Türkiye Reisicumhuru 

ANKARA 
Memleketlerimiz arasında arada mevcut dostluk bağlarıoı 

:laha ziyade aıklattırmaya yarayacak olan muhtelif muahede. 
ve mukavelenamelerin imzası ekselansınızın tahıi saadeti ile~ 
Türkiyenin refahı hakkındaki samimi temennilerimi bildirme.: 
ye vesile tetkil eylemittir. 

Rıza Şah Pehlevi 
Majeste Emperyal Rıza Şah Pehlevi 

TAHRAN 
Memleketlerimiz arasında bu derece mesut bir surette mev -• 

cut aıkı rabıtaları daha ziyade kuvvetlendirecek olan muhtelif; 
muahede ve mukavelenamelerin payitahtınızda imzaaı müna ~ 

Tirana 
gidecektir 

- Sonu üçüncü sahilede - ; 
• ••••••••••••• 1111 ,, 1 .-,, : 1<.1al Zol!O Yazısı S. 3 de •••• ••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

bir spor hadisesi Müessif oldu 

'Galatasaray maçında hakem oyunu 
çığırından çıkaracak kararlar verdi 

Seyirciler hakemi şiddetle protesto etti 
Galatasarayın Doğanspora attığı ofsayit golün hatalı bir go1 olduğunu 

misafirler de söylediler. Hakem rahats tzlandığından dolayı 
bugünkü maçın hakemi belli değildir 

Dun ak§'Un Al.ancak •tadında çok 
müessif bir spor hadisesi olmuştur. Tür

kiye spor sahasında belki de ilk defa 
rastlanan bu hidise. her §eyden önce 

6por zevkiyle oyunları seyreden nezih 
halkın hissiyatiyle alay edilemiyeceğini 
anl..atrnıştır. 

Stadyumda, tahmini hir hesapla altı 

bini aşkın ıeyirci vardı. Türkiye epor 

hayatında kıymetli hir varlık olan misa· 
fir Calatasaray!Jar, Doğansporla ilk 
maçlarını yapıyorlardı. Oyunun idaresi 

İstanbul spordan B. Adnana bırakılrruş· 
tı. Misafir takım, onu takiben de Doğan· 

Suçlu 
"Raziye beni 
kandırdı,, diyor 
Orası derindi boğulurum 

dedim. Ne çı ar, dedi 
Beraber olduktan sonra 
Kemalpaşanın Yiğitler köyünden on 

bet yaşında Raziyeyi Yiğitler köyü ci· 
vanndaki çaydan kaçırırken düşürüp 

boğulmasına sebebiyet vermekle maz .. 
nun Mustafa oğlu 16 yaşında lbrahimin 
muhakemesine ağırcezada başlanmışhr. 

Raziye, Mehmet oğlu lbrahim adında 
birisine nişanlı idi. Köyde deveran eden 
9ayiaya göre kız, nişanlısını istememiı 
çünkü maznun 1brahimle sevişiyonnuı .. 

Maznun lhrahim. mahkemedeki ifa· 
desinde demiıtir kı: 

- Sonu ikinci ıaylaıla -

Burnavada yürekler 
aaısı bir facia oldu 

100 yaşında 
Ama bir kadın 
Yatağı içinde 

suretiyle 
yanmak 
öldU 

Evelki gün Burnavada feci bir 
kaza olmuş ve yüz yaşında 
ama bir kadın yanarak ölmüş
tür. Hadise şöyle olmuştur: 

Buroavanın orta sokağında 
19 numaralı evde oturan Bu. 
Emine amadır. 

Evvelki gün yatağı içinde 
otururken sigarasını yakmak 
istemiş ve bunun için yaktığı 
kibritle yorganı da ateş aldır

mış ve biçare kadın tamamen 
yanmıştır. 

Kadının ayakları yanarken 
oradan geçmekte olan bir ço
cuk pencereden görmıiş, fakat 
yakındaki karakola haber ve
recegı yerde yarım saat 
uzakta buhmao annesinin evine 
gitmiş ve annesine haber ver
miştir. Bu itibarla kadını kur
taran bulunamamıştır. 

Adliyece tahkikata devam 
edilmektedir. 



Ticaret kulübü .. -. 
Yalnız tüccar]arın 

değil muhitin za-
ruri bir ihtiyacıdır 

- B01 taralı birinci .ahilede -
Tical"et odaam•n Tiicuda cetireceji 

cTüccar kulübü• yahu tüccartanh de
lil bütün tehir münevverlerinin mühim 
bir ihtiyaçlarma cenp v.-ecek bir mües
seae olac:akbr. Yaptriaeak kulüp yalnm 
tüccarları deiil bütün müneV"Yerleri .... 
vindireceldir. 1icaret od..., bu l(Üzel ese
re vücut vermekle İçtimai seviyeleri orta 
ve ortanın üstünde buhmanlann banna
biJeceklen, eğlenebilecekleri bir yuva 

kunnuı olacaktır. 

Şahıslar İçin varit olan mütalea mües
seseler için de varittir. Bir müessese ken
di mensuplarına müfit olduktan sonra 
muhitine de faydalı olınağa çalqmak 
JneTkiindedir. Ticaret kulübü böyle bir 
netic.yi verecek kabiliyette bir ittir; me
deni hayabn İcaplarmdan olan bir ibti
yacm cevabıdır. 

HAKKI OCAKOGLU 

.Gıw.eı:rJil'.:w..a•a--------· 

Gazetemiz 
~ 

An karada satış teş· 
kilatı yapmıştır 
" Yeni 

aşağıdaki 

caktır : 

Asır ,, Ankarada 
yerlerde sahla· 

Akba Kitap evi 
KaraoAlanda All 

Saman pazarında Dur 
AH 

Yenlfehla-de bayi 
Mustafa 

TUtUncU Ali Ekber 
Ahmet Enver bakka

llyesl tutun gişesi. 
Taşhanda gazeteci 

Ya kup 
TUtUncU kardeşler 

p~zarı 

P• stacıda 
ömer 

gazeteci 

cz;rz/...r....a:zz-"<a?MwaM«nr.cZZJ-. 

Türkofiste 
Vali bay Fazlı Güleç dün 

Türkofis şubesine giderek tür· 
kofis müdürile muhtelif işler 
hakkında göriişmüştür~ 

•••••••••••• 
Şehir meclisi 

Şehir meclisi yarın saat on altı 
otuzda toplanarak belediyenin 
yeni yıl bütçesinin masraf kıs
mını tesbit edecektir. 

Ziyaret 
Belediye reisi doktor Behçet 

Uz dün öğleden evvel vila
yete giderek vali bay Fazlı 

Güleçle vilayetin fuarda yap
bracağı pavyon bakkmda gö

Polonya 
Kolaylık yapıyor 

lzmir Enternasyonal Fuarın
da teşhir edilmek üzere Po· 
Jonyadan memleketimize gön· 
derilecek malların Polonya şi· 
mendiferleri ile parasız nakil 
edileceği Fuar komitesine bil
dirilmiştir. ·-·····-· At koşuları 

Islah encümeninin llkbabar 
at koşularının bu hafta sonu
dur. Gelecek hafta muhasebei 
hususiyenin son hafta koşusu 
ile ilkbahar at koşuları sona 
erecektir. Gelecek haftaki ko
şuya iştirak etmek üzere Yu
nanistandan da at gelmiştir. 

-·••utı 

Ticaret anlaşmaları 
Turkiye • Fransa ticaret ve 

1dtAring anlaşmalarmın hitamı 
tarihinden itibaren iki ay, Tür· 
kiye • Polonya ticaret ve klea· 
ring anlaşmalarının iki ay da· 
ha temdit edildikleri Ankara 
Türkofis merkezinden şehrimiz 
şubesine bildirilmiştir. 

• •• • • • • • • 
937 bütçesi 

Vilayet umumi meclisi tara· 
fından hazırlanan vilayetin yeni 
yıl bütçesi Dahiliye Vekaleti· 
nin tasdikine arzedilmek üzere 
hazırlanmaktadır. Bütçenin bu 
yıl Haziranına kadar tasdik 
edileceği zannedilmektedir. 

ııısııı r 

flalkevi 
Hafriyat için tahsisat 

ayırdı 
Halkevi müze ve sergi şube· 

si lzmir hafriyatı için bütçe
sinden beşyüz lira tahsisat 
ayırmıştır. 

Antikite sevenler sosyetesi 
azasından bazıları ile diğer 
Alakadarlardan mürekkep bir 
heyet yarın kazı mahal
line giderek paranın sarfedi
Jeceği mahalde tetkiklerde 
bulunacaktır. 

--

• 
ıçın Köy kalkınması • 

Köy salmalarında rastlaıian nisbet
sizliklere meydan verilmiyecektir 

Dahiliye Vekaletinde köy 
saln'afarı hakkında dün vilaye· 
le mühim bir tamim gelmiştir. 
Bütün köylülerimizi alakadar 
ettiği cihetle aşağıya yazı· 
yoruz: 

1 - Köy hizmet ve teşkilat 
masraflanna karşılık olmak 
üzere köy idarelerine sal· 
ma hakkını veren 2491 sa· 
yılı kanunun birinci maddesinin 
tatbikatında birçok yanlışlık· 
lara sebebiyet verildiği ve bil· 
hassa başka yerlerde köy sı· 
nırları içindeki arazi ve emlaki 
bulunanlara salınan salmalarda 
pek çok nisbetsizlikler yapıl
dığı vukubulan şikayetlerden 
anlaşılmamaktadır. 

2 - Bu işin daha Adil 
ve muttarit esaslara dayanan 
hükümlerle yürütülmesi için 
yeni bir kanun projesi hazır· 

lanmış ve Başvekalet yüksek 
katına sunulmuştur. Yeni layi
hada köy gelirleri teşkilat ve 
hizmet masraflarını karşılaya· 
madığı fakdirde köy halkı ile 
köyde bina, arazi, kazanç, ve· 
raset ve intikal verR'ilerine tahi 
emvali bulunanlara hisselerine 

ve istif ad el eri derecesine göre 
ihtiyarlar meclisi karariyle sal
ma salınacağı ve salma mik
darının tayininde köyün vila· 
yet hususi idaresine vermekte 
olduğu yol ve nakdi, bedeni, 
bina, arazi vergileri ile devletin 
köyden aldığı hayvan, kazanç, 
veraset ve intikal gibi servet 
ve irad geJirleri mecmuunun 
nısfının ~sas tutulacağı ve sal· 
ma tevziatmm ikinci kanun 
ayı içinde yapılarak muayyen 
müddetle ilin edileceği sariban 
gfüsterilmiştir. Bu suretle sar
maların mükelleflerin ikbsadi 
bünye ve kabiliyetlerine uygun 
olması ve istihsal faaliyetlerini 
sarsmaması imkanlar temin 
edilmiş olacaktır. 

idare amirleri ile köy idare· 
lerinin şimdiden bu esas daire· 
sinde tedbirler almak suretiyle 
tevali eden şikayetleri önleme
leri ve salma tevziatı için irat 
ve servet vergileri ile vol ver
gisi defterlerinin şimdiden ha· 
zırlanması ve köy kanununun 
44 üncü maddesinin 5 ci fıkrası· 
na göre tevziatta bu esası gözö· 
nünde bulundurmaları, heryerde 

....................................................................................... 

Kültür teftişleri 1 Zeytincilik 
Yedi ilk tedrisat müfettiıi f İstasyonu .• 

Ödemiş mıntakasına gönderi· 

f 
salma tevziatını bu ay içinde 
derhal yaparak alakadarlara 
yapıla gelmekte olan tebliga
tın ay sonuna kadar arkasını 

almaları ve tekemmülünde ta
hakkukab derhal salma ve 
imece kontrol defterlerine ge· 
çirmeleri yerinde bir tedbir 
olacaktır. 

4 - PJanlaştmlmış köy kal
kınmasında esas muvaffakıyet 
yapılması kararlaştırılan işleri 

iyi tanzim, malzemesini noksan· 
sız olarak ihzar ve zamananda 
tatbik ve . imeceye fazla yer 
ve kuvvet vermek suretiyle 
köylünün yükünü hafifletmek 
imkinlannı bulabilmek lazım-
dır. Bunun için de en kestir· 
me yol herşeyden önce örnek 
köy, tarla ve bahçelerine önem 
vermek, köy kanununun 17 oci 
maddesinde yazılı gelir kay· 
naklarlDt canlandararak ve kuv· 
vetlendirerek gelirleri artırmak, 
mesai mükellefiyeti ile yapıla

bilecek iştere para tahsis ve 
sarfıoa sureti kat'iyede imkan 
verdirmeyip imecenin büyük 
varhk ve kudretinden istifade 
etmek ve mütekabilen tedbirli 
hareketlerle her yıl mua yen 
bir nisbet üzerinden salmayı 
azaltmakbr. Bu, köy işlerinde 
faaliyetin hedefi olmalıdır. 

lnebolu davası 
Ioebolu vapuru faciasının 

muhakemesine dün ağır cezada 
devam edilmiştir. Bu celsede, 
Tuzlada bulunduğu haber ve· 
rilmiş olan istikbal vaparunon 
üçüncü kaptanı bay Ömer ile 

lostromosu bay Tahsin dinle· 
neceklerdi. Fakat kendilerine 
tebligat yapılmadığı cihetle 
mahkemeye gelmemiş bulunu
yorlardı. 

Maznunlar istikbal vapurunun 
tekrar İstanbula hareket ede-
ceğini söyliyerek ifadelerinin 
istinabe suretiyle lstanbulda 
alınmasına istediler. Mahkeme 
bu dileği kabul ederek muha· 
kemeyi başka bir güne bıraktı. 

Yağmur ve dolu 
iki gün evvel başlıyan yağ

mur dün de fasıla larla yağ· 
makta devam etmiş ve saat 
on bire doğru başlıyan dolu da 
on dakika devam etmiıtir. _ _. .. 

Tayin 
Zonguldak frengi mücadelesi 

başhekimliğine tayin edilen, 
şehrimiz deri ve tenasül bas· 
talıklan dispanseri mütahassısı 
B. Selim Sabri yeni vazifesine 
başlamak üzere Zonguldağa 
gitmiştir. 

Askere çağırı 
Askerlik 'ubeslnden: 
Gerek geçen teşrin 936 cel

binde ve gerekse bu Nisan 
937 celbinde askerlik hizmet-
lerine karşı bedel ver:niş ve 
gerekse daha evelki celplerde 
bedel vererek her hangi bir 
sebeple talim kıt'asına gönde
rilmemiş olan İslam gayri İs· 
lam bedel eratmın 29 ve 30 
Nisan 937 günlerinde bebeme· 
hal şubeye müracaat etmeleri 
ilan olunur. 

• ... • •• ıs.~ • . ~ • • • 

lerek oradaki mekteplerin Burnavada bir zeytincilik İs• ••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
umumi vaziyetleri teftiş ettiril- tasyonu tesisi Ziraat vekaletin-
miştir. Teftişler bir hafta ka- ce takarr!ir etmiştir. 
dar devam etmiş VI! teftiş edil- istasyon tesisi ıçın ve· 
memiş ilk mektep bırakılma· kaletçe kırk bin lira tahsisat 
mıştır. Kültür direktörü bay 
Ali Riza da bir haftadanberi kabul edilmiştir. Bu paranın 
bulunduğu Ödemiş mıntakasın- on beş bin lirası ile istasyona 
dan şehrimize dönmüştür. lazım olan binalar yapılacaktır. 

............ Yi·g;;"itJer .. liiiy······Ü···hidiSeSi············ ~:~!~fi:~~:;~ın Amerik-~d~"(Yavaşlama 
abfadtyle alay ediyorlar grevi) icat edildi 

Ford fabrikalarını ne 

yesl oldukça tuhattır Zaman terakki un. Yalnız İf yapmak Suçlu Ibrahı•m, derede bog"' ulan kızın Patates kaptanın hlkl- f&kilde muhafaza ediyor 

Dünkü tetg;.f haberlerimizde ÜÇ in- tekilleri değil, İf yapmamak tekilleri ek 

•
1 ~._.ckendı

•sı•nı• kandırdıg"' ını ı•ddı•a ettı• giliz TI1pmunun cAbloka battım> yara- modemlefiyor. Vaktiyle grev denilince B rak Bilbaoya girdikleri bildirilmİfli. Bu işçi fabrikasına gitmez, nümafit yapmak 1 Halkevinde vapurlardan biri Patates Con likabiyle için toplanır, yahut evinde otururdu. Ge-
-------------ıii -BQf taralı birinci aahilede- - Hayır bizi görürler, dedi ve dar Zaten ben artılı: onsuz ya§amam, diyor· tanmmq bir deniz kurdunun idaresinde- çen haziranda Franaada yapılan arevl. 

rüşmüştür. 

R • • - Raziye ile yavaş yavaş konuşmağa bir yerden geçmek istedi. Ben bağırdım, du. dir. böyle olmadı. Yüzbinlerce İfçi apememe-
esİ m sergısı başladık. o fazla alakadar olmağa baş- orası derindir, dedim. O: Raziyenin ihtiyar nine5i mah~emede ğe karar verdikten sonra fabrikalarda; 

1 - Halkevi ar şubesi re
sim kolu tarafından hazırlanan 
resim sergimiz bugün saat 17-
de evımızın salonlannda 
umuma açılacaktır. Sayın halkı
mızın sergiyi görmek üzere 
evimizi şereflendirmeleri rica 
olunur. 

2 - 26 Nisan Pazartesi 
günü saat 17 de spor komitesi 
toplantısı vardır. 

ladı. beni nerede görse konuşmak ister· - Olsun birbirimize tutunur, geçeriz, dedi ki: Patates kaptanm bikiyesi tadur: Bu madenlerde kalıverdiler ve bu crev baf-
di. Bir gün merkebine ters yüklem.İft kö- cevabını verdi ve birbirimize tutunarak - Raziyem annesi öldüğü zaman ba- ibti,ar deniz kurda Mary Uevellyn adlı ta1arca sürdü.Buna cYıiuı üzerinde 
ye doğru geliyordu. Ben de hayvanlan dereyi geçmeğe başladık. Raziyenin bir- na iki aylık kaldı, onu ben büyüttüm, vapariyle Bilbao hiikiimetine bir patates eren (La greve S\D' le tu) dediler. O 
dere kenarına bırakmıı köye gidiyor- denbire ayağı kaydı, düştü. Ben derhal nişanladım. Nişanlısını sevmediğini bil- bamulai ıötünneie memm' edilmifti. vakiltenberi diier memleketlw de bu 
dum. Raziye beni görünce: üzerine atıldım. Elime Raziyenin baş Ör• miyordum. Yaka günü eve gelmeyince ls..mt.Jean-de-Lm Jimanma 'ftftDCa Bil- modaya uydular. 

- Gel bugün kaçalım, kar§W dağa tüaü geçti ve elimde kaldL Az ilerledim gidip aradım. Ben lbrahimi orada gör· ıbaon:m ablobaı ilin edildi. Ve kaptan Amerikalılar modada Franaadan ıe-
gidelim, dedi ve beni kandırdL Kendisi bir de bakbm on adım ilerisinde 3 met- düm. Raziyeyi sordum. O da görmediği- tngil:.X biikümetinin BiJbao sulana 90• ri kalırlar mı? Onlar da (Slaw clowa 
yüklü merkebini öylece bıraktı. Merkep re yükseklikte bir şelale vardı. Raziye ni söyledi. Ertesi gün boğulduğu yerden kulm•malc emrine boyun ejmeie mec- atrike) dedikleri yavatlama IP'ftiai 
köye doğru gidiyordu. Biz de birlikte oradan atağı düştü. Dedi ve maznun bu- 600 metre uzakta cesedini bnlduk. Ben bar bldı. icat elmİflenlir. ~ fabrikuma Pfiyor. 
dağa gitmek üzere döndük. Çayı geçiyor· rada hüngür hüngür ailamağa başladL davacı değilim. Kadere karşı ne denir. Fakat Patates kaptan uzun müddet Teqüu batma ıeçi)'or. lflemeği red· 
duk. Çayda yağmurdan fazla su vardı. Maznunun ilk ifadesi okundu. Bunda: Diğer şahitler dinlendiler ve muhake- bo)'UD wecelıı: aclamlardan deiiJdir.Bun- detmiyor, çalqıyor. Fakat YHatlaınaa-
Fakat ben ati bir yerini biliyordum. Ra- - Raziyenin ölümüne ben sebep ol· me, gelmiyen tahitlerin ifadeleri için, dan ...__ egal _ el BilL.... • tikame- na. .• Her hareketi mümkün olduiu ka-
ziyeye oradan geçelim, dedim. O: dum. Bana ne ceza verirseniz veriniz. başka güne bırakıldı. • d -; • b lfUD ~ ~dır dar yavq yapl)'or. Bir cenazeyi takip 

• Jı. bn e enıze a eden otomobil alayı ııibi.· Ford fabrika· 
• l ki Bilbao hükümeti abloka hattını yara- lan ıibi her hareketin bir aaniyenin oo-

23 N f cak her kaptana 5000 frank mükafat da biri derecesinde isabetle ayar eclildi-
İSan Milli bayram şere ine vaadetnıİ§tir. ği fabrikalarda bunun neticesi tahmin 

T Y Y A R E A S 1 N D A 
Patates kaptan demiftir ki: edilir. 

A E S 1 N M - lapanyol donanrnaaı dedikleri ,e- FOl'Cl dedik te hatırlıyoruz. Geçen ıün 
yİn ne olduğunu ben biliyorum. 16 ncı Fordun Amerikadp sendikalara kanuni 
astrdaki namağlup armadadanberi ben ve mecburi mahiyet veren kanuna bo1 - T u· R K 1NK1LAB1 nda Terakki hamleleri 

Türkçe sözlü milli filim 
30 senelik canlı bir tarih " Meşrutiyet, 31 mart faciası, Hareket ordusu - ittihadü terakki, Beşinci Mehmet, Balkan harbı, 

Umumi harp, Çanakkale, Ecnebi işgali, Sevr paçavrası, istiklal savaşı, LOZAN, Abdülmecit - Türk zaferi - lzmirin istirdadı, 
Yurdun kurtuluşu, Cümhu vet ve feyizleri. 

~-----=-----------~--~----------------------------------------------~ 

2-KANGISTERLER ARASINDA 
Eddie Canlor'un en güzel, en heyecanlı ve insanı kahkahalara boğan, akıllara durgunluk veren harikulade filmi 

Ayrıca Paramunt Dünya havadisleri filmi 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Cuma cumartesi ve Pazar 
SEANS SAATLARI 

-oleri 11 - 2,15 - 5.45 - 9,15 seanslanada .. Gangıstuler ara11naa,. 1 - 4,30 - 8 

böyle bir donanma duymadım, ifitme- yun eğdiği yazıluuttı. Pek öyle benzenü. 
dİın. Köhne bir tekneye sığuunıf bazı yor. Sendikalar reisi John Levia ıu be
kabada)'llarm İngiliz kudretini ürküttük- yanatta bulunmııttur: 

- Biz biliyonıa ki F ord her gün fablerini "Ye biz uzmı 1ef• kaptanlarını ra-
hatstz ettiklerini diifünmek beni deli edi-
yor. 

Bununla beraber Patates kaptan ilk 
te,ebbüste hedefe varmaınq, bamulesini 

Alikant limanına Çlkannağa mecbur kal
Dllfbr. Geçen gün de Bilbao limanına 

gİnniftİr. Bu kaptanm misalini takip 
edenler fİmclİ çoldw. 5000 frank bı idi
- bir_,_ . . a...ı edlec:ek el .... 

rikalannda ıöz yqartıcı ıaz ve el bum
baraaa stoklan tesis ediyor. Diier taraf. 
tan fabrikalan ihata eden madeni du
varlara yüksek voltajlı elektrik cereyam 
verihnittir. 

- Demek bu bir efsane deiil? 
- Hayır. Ne biliyoruz ki hakiki biı 

ücretli orduya benziyen ( 500) müıellib 
muhafız fabrikalan mabafaza ediyorl.... 

Levia ibtiyatlıdD'. F ord İle inada.. 
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lngiliz 
Müstemleke 
bakanı söylüyor 
LONDRA, 24 ( AA ) - üç kabine 

lzası muhtelif yerlerde silahlanma me

selesi hakkında nutuklar vermi~lerdir. 

Barovda nutuk !iÖyliyen müdafaa nazırı 

B. İnskip ezcümle demiştir ki: 

Mini rr.ainilerin ziyareti 

Bn. Afet 
• 

YENi ASIR 

Daladier'nin Mancester nutku 

''Demokrasiden hiç bir 
zaman ümit İ<esilemez,, -------·---... ·~--··-------

- İngiltere Britanya imparatorlu~u
nun bekçisidir. Ve bu !ieheple eğer bir 

tecavüze uğrarsa asıl darbe kendisine in

dirilmek istenecektir. Eğer İngiltere sar
sılırsa imparatorluk ölüm tehlikesine ma

ruz kalabilir. Bu sebepten lngiltere silah
lanma programını tam surette tatbik ey
liyecektir. Bununla beraber bütün gay
retlerimize müşterek menfaatler ile müş
terek idealleri siyanet ederek Avrupayı 

teskin hedefine tevcih etmek 15.zımdır. 

Çankayada 
çocukları 
karşıladı 1 "Fransız-lngillz dostluğu derin ve canlıdır" 

Hava nazırı Lord Svinton i~e İpsvich
de söylediği nutukta bjlbassa şu nok.tayı 
tebarüz ettirmiştir· 

- İngilterenin gayesi ayni zaınandn 

hem muazzam siliihlanm.a programını 

tatbik etmek hem de büyük bir endüs
triyel kalkınma}· ı ba,armaktır. 

Nihayet müstemlckıiit müste,ar1 Lord 
De La \ 'ar söylediği nutukta şu fikri ile· 
ri sürmüştür: 

- İngiltere hı.ikümcti dünyanın halen 

bir volkan üzerinde durmakta olduğunu 
tamami} le müdriktir. 

ltalya 
Tirana 

Naz!rı 
gidiyor 

H. 

----

Ankara, 24 (AA) -· Dün öğleden 
sonra da belediye tarafından tahsis edi· 

lert şehir otobüsleriyle 80 e yakın otomo 
bil çocuk esirgem~ genel m erkezine ge· 

lerek okullar talt!beleri arasından ayrı. 

lan .ravrularla kurumun ana kocağı mi· 

ni minilerini almış la r ve bu suretle önde 
güllerle çiçeklerle cüslü kaınyonlar ve hır 

bando olduğu halde te:;kil edılen alayla 
büyüklerin ziyaretlefine gidilmiştir. 

1\.1ini mini yavrular şehrin ana yollarinı 

takiben ve halkın alkı:$1arı arasında Çan· 
kayada k~kc ı:;itmişler ve bur ad - pro· 
fesör Brı. Afet tarafından kabul edi)rpjş
lerdir. 

Köşkün kabul s~lonlnrında ve bahçe
sinde kendilerine şeker ve şekerlemeler 
ikram edilen mini minilerle bayan Aft':t 
yakınd an alakadar olmuş ve kendileriyle 
ayrı ayrı görüşmüşlerdir. 

Buradan büyük erkanı h~rbiye başka.· 
"' Mareşal F eYzi Çakmağın köşk.üne gİ· 

den çocuklar l s ıar.blulda bulunan l\fore-

' 

Bn. Aıet 
yavrula.ra en ıçten karşılıklarda bulun -

muş ve kendilerine şeker dağıtmı~t-;;:-
Çocuklar Başbakanın köşkünde bir 

müddet dinlendikten sonra Kamutay baş 

kanı Abdiilhalik Rendanın kö~küne git-

Roma, 24 (Ö.R) - Arnavut
luk kralı Zogonun davetine 
icabetle hariciye nazırı kont 
Ciano 28 Nisanda Tirana resmi 
bir ziyaret yapacaktır. 

şalın bayanına sa~·gılarını sunduktan son· 
ra Başbakan İ!f11Cl lnönünün köşküne mişlcr ve burada da ayni suretle sıcak 
gelmişl erdir. sevgi ile karşılanmışlar ve ikram görmüş .. 

Kösklerinin knpusu önünde refikası ve lcrdir. 

Tiran, 24 (Ö.R) - Kont 
Cianonun yakın ziyareti hak· 
kında bugün resmen verilen 
haber deriıİ' bir sevinçle kabul 
edilmiştir. Arnavut telgraf 
Ajansı bu ziyaretin ltalyan -
Arnavut dostluğunun bir teza
hürü olacağını yazmaktadır. 

çocukları ile birllkte mini mini mi ınfir· t Büyükl rimize karşı gösterdikleri say

lcrini. ~arşılaya.n Başbakan l ~met . ln~nü gı ve bağlılık tezahüratında .. n sonra Alay 
kendı~ıne sevg ı ve saygılarını bıldırcn çocuk sarayına gelerek dagılm1, t1r. 

•• Bn. •• nonu 
Kömür sergisinde 
Şayanı dikkat sözler 

söylediler 

••••• 
Sandıkları tesisi 
nıuhtemeldir 
L' ,,bu), l4 ( Tel donla ) - Evkaf 

Salahiyettar mahafiller Ar
navutluk meselesile kültür me
selesi, Venedik eyaletindeki 
Yugoslav ekalıiyeti, ltalyada 
Yugoslav aleyhtarlığı hareket
lerinin tenkili ve Yug~Mlavydda 
ltalyan aleyhtarlığı harekete
rinin tenkili meseleleri hakkın· 
da diplomasi yolile ltalya ile 
Yugoslavya arasında tam bir 
anlaşma temin edildiğini bil
dirmektedir. 

Ankara 24 ( T ld'orıla ) - h.o ur umum m-. d · rli B. Fal-,; h•}"ant.lıııda e,·. 
!:>CJgİ~ı büyük bir ra~bet g...,, .. mii~lur. ~er· k~f ic. r.:! inin hır L.ınka haline ifrağ edı· ı 

cinin a('ılma" ı r. nasebet:ylc B;ı.. lnôr.li l.ccc;.i hakkında ~ıkarıl ::ın haberlenn ha ... 

1 
demi Ur kı: l~ikate uygun olma· ğını söylemistir. 

- cÇok ist · deli bir sergi . E v !er ı .. Anc~k mühiın n1erkezlcrde vakıf paralar 

mizde daha genış, mikyas ta kon1ürclen is· sandıkları ihdası dü~üniilmektedir. Ev· 

tifade için güzel i'ılctler ı. ar. Ser " İ çok kaf btitçe ine abideler tesisi için tahsisat 

öğretic i. yol gösterici bir kı,).mettedir.-. kormt• ştur. 

Açılma 
parlak 

•• • 
torenı 23 Nisan •• gunu •• 

bir törenle 
yapıldı 
Ediın~, 24 (ı\.A ) - Turkkusu açıl

ma t ~cru dün 15 de çok parlak bir 
suret c yaı~ılın1şt!.I. Bu tören için nylar 
clanbcn büyük hazırlıklar yapılmı ır. 

Dün sabah hava kurun1u 1nüfett1 ı E· 
min Ali ile birlikte Edim<ye gelen tay
yareci Vecihinin şehir üzerjnd!!ki uçuş ~~ 
]arı ve yeni satın a1ınan tayyareleri -
ınizin Almanyadan gelişi halkı dah~ bir ......_ 

gün e\.'Velsinden heyecan1andırn11s, l llllllttıl/l bıı lliOl/Ztlla 

,ıerek Edirnelilerin ve gerek yakın ka- 1 bu büyük tören istiklal m:ırşı ile baş-ıra dakikalarca omuzlar üzerinde ta -
ıa ve köylerin bu büyük törene daha landı. Alana bayram arsı ıle bayrak şınrnıştır. 

geniş mikyasta i~tiraklcrine amil ol - çckilını<, Edime Türkkuşu namına ba• I Bn. Yıldızı genç para~ütçü Ceınaled
mustur kan Zühre. Türkku.~u talebeleri adına dinin çift paraşıitle atlayışı takip etrriiş 

Hele bugün 23 nisan tör.-ni esnasın- da kız öı,~·ctınen talebelerinden Vecibe 1 h Ik k h takdir 
~ . . ve a ın coş un cyecan ve 

da başlayan ve yarım saat kadar de - çok heyecanlı hırcr nutuk soyl~ınışler h' 1 . il ka 1 • 

Bundan sonra Bn. Maide Dirik ve 

ıs erı c rşı anmıştır. 

vam eden yeni tayyarcleriınb.in şehir ve bunu müteakip general K5.zım Di-
i.iz~rindcki uçuşları bu hC'yecanı bir rik kısa Bir nutukla tay) arcciliğe gös-

daha bazı bayanlar uçarak Türk ka -
kat daha arttırmıştır. O dcrt-cedc ki !erdikleri büyük alakayı Türkkuşuna 
ta d 1 d h dınlığ:ının havacıhg" a olan derin ilgi ve yyare mey anın< a a a saat sekiz - iiye olmak suretiyle bilfiil .ahada te -
d h 1 ·k· d bag"lılıg"ını göstermişlerdir. n aş ayan ve on ı ıye oı,Tu daha celli dtiı'diklcrinden dolayı gc·nçleri 
7ıyad ... ~ artan akının arka~ı ancak on- tebrik ve içli sevgi ve alakayı gönül
altıya doğru alınabilıniş ve ~chrin ara- lerind~ yaşatan bütün halkımıza te

ba, kamyon, otobüs, otomobil ve bütün ~ekkür etmi§tir. 
vasıtalnrı tayy~ırc n1t'ydanına nnlte- Bundan sonra onbir tayyaremiz bir
madıyen insan taşıdığı halde kendile- den 'havalanarak büyük hava gösteri
rine sıra gclmiycccgini anlıyan on !erine başlamışlar ve bu arada p!fınör

binlerce insan yaya olarak ıne~·ilanı'l !erin uçuş tecrübeleri de yapılmıştır. 
yolunu tutmuş bulunuyordu. Uçuşlar bir saat sürmüştür. 

General Kazım Dirii(irı baş müşa - Bu sırada Vecihi ile birlikte hava-
viri Sabri Oney'in ve Edirne ve Kırk- lanan Bn. Yıldız'ın paraşütle atlayışı 
larcli valileıfoın ve hava kurumu mü- h:ılk aıasında görülmedik bir heyecan 
fettişj Emin AH., ele lınzır bulundugu doi(urmuş ve Yıldız yere indikten son-

Tören saat 17 de sona ermiş ve Al
manyadan yeni gelen tayyarelerimiz 

saat 16,30 da lstanbula yollanmışlar-

dır. 

Şehir baştan başa elektriklerle do
natılmıştır. Bu akşam Halkevinde köy 
eğitmenleri tarafından büyük bir mü
samere verilecek, Halkevinde, sinema
da ve mekteplerde Trakya umumi mü
fettişliği sinema operatörü tarafından 
Trakya ve Türkkuşunun faaliyetleri -
ne ait filimler .gösterilecektir. 

Londra 24 (Ö.R) - Mançes
terde söylediği bir nutukta 
Fransa milli müdafaa nazırı B. 
Daladier demiştir ki: 

"Terndüf edilen müşkü:at ne 
o'ursa cılsun demokrasiden hiç 
bir zaman üm.t kesilemez. An
cak hürriyet insan cemiyetleri· 
nin terakkisini temin eder. 
Fransa ferdiyetçi bir memle
kettir. Bu küçük mülkiyet mem
leketi, komünizmin tahakkuk 
edemiyeceği memleketlerden 
biridir. Asayişe gelince bau 
hadiselerden çıkarılan mübala-
,,.alı neticelere inanmayınız. 
" Da1f1dier 
Asayiş Fransada asla ihlal edil- , Ateş haçlılar Faşist teşkilatı 
memiştir ve ciddi bir şekilde reısı Albay de Ja Rok ve ar· 
tehdit edilmiyeceğine de emin kadaşlarına karşı dağıtılmış 
ola biiirsiniz. Fransa milii istık- 1 d · cemiyet eri yeni en tesıs ve 
lali kadar iisay şe de bağlıdır.,, top!anmağa teşvik suçundan 

Hatip bundan sonra Fransa dolayı açılan adli takibat cuma 
ve lngiltere arasındaki dost- günü suçluların ceza mahke-
luktan bahsetmiş ve bu dost- mesinde !ıaşlıyacak muhake-
luğun hiç bir zaman ş:mdiki meleriyle neticelenecektir.Mah· 
kadar derin ve canlı olmadığını keme B. de la Rokun avukat-
söylemiştir. !arı tarafından ileri sürülen 

Paris, 24 (Ô.R)-Fransız sos- ademi salahiyet itirazını red-
yal partisi ve dağıtı'mış oıan detm:ştir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
fl'ih·kiye-lran muahedeleri münasehctile: 

tat:ürk ve Iran şahı 
arasında telgraflar 

- Baştaralı birinci sahifede -

. selıcfyle Majestenizin bıldirmek lütfunda bulundukları temen-. 
En'lerden pek ziyade mütehassis oldum. Her gün ve her fırsatta: • • 
:yeni kuvvetler alacağından emin olarak Majestelerine sahsi: 
: 3aadetleri ile asil İran milletinin refahı hakkındaki en samimi: • • 
:temennilerimi yollamaya mücaseret eder ve sarsılmaz dostlu ·= 
Eğumun teminatının kabulünü rica eylerim. E 
: K. Atatürk : . . 
S Ankara 24 (A.A.) - Tahranda Türkiye ile lran arasındaE 
:muhtelif muahede ve mukavelenamelerin imzası münasebetiy.: 
Ele lran Hariciye nazırı Ekselans Sami ile Hariciye vekili Tevfil<~ 
ERüştü Aras arasında afağıdaki telgraflar teati olunmuştur. : 
S S. E. Tevfik Rüştü Araa Hariciye vekili ~ 
: ANKARA : 
E lran ile Türkiye arasında muhtelif muahede ve mukavelele-~ 
: rin imzası ve memleketimizin feyizli tetriki mesaisi vesiles;y :e: 
Eekselansınıza en hararetli tebriklerimi ve lranın dost Türkiye-E 
Enin saadet ve refahı hususundaki en samimi temennilerimi ar-= 
• 
:za müsareat eylerim. 

Samig 
S. E. Samig Hariciye veziri 

TAHRAN 
Yugoslavyadan bugün avdet ederek Türkiye ile lran arasın·. 

.da muhtelif munhede ve mukavelelerin imzası münasebetiyleE 
E göndermek lütfunda bulundukları nazik telgraflarından dola·E 
S yı ekselansınıza en hararetli teşekkürlerimi arza, meınlcketle-S 
:rimiz:n feyizli tesriki mesaisi hakkındaki azim sevincimi ve: 
:asil dost lran milİetinin saadet ve rebabı için en samimi temen-: 
Enilerimi beyana müsareat eylerim. S . -: T evlik Rüştü Aras : . . ..•....••..••••••.•.•................. ~ ..•.••.....................................•... 

Valansiya 
Şlll Sefirini casuslukla 

suçlayarak kovuyor 
Londra, 23 (A.A) - Royte

rin öğrendiğine göre Valansi
yadaki lngiliz maslahatgüzarı 
Sefir Morgado'ya Vollvich is
mindeki İngiliz harb gemisine 
iltica etmeği t-!klif etmiştir, 
Morgado bu teklifi kabul et
memiştir. 

Burada bilinen bir şey var
sa o da Morgadonun heaiiz 
Va 1ansiyayı terketmemiş olma
sıdır. 

Valanşiyadaki sefirler heyeti 
toplanarak bu hadiseyi tedkik 
edecektir. 

Valansiya 23 (A.A) - Fab
ria Ajansının yaptığı bir teb
liğe göre Şili sefiri Morırado'· 

Yakalanan 
kaçakçılar 

Ankara, 24 (A.A) - Geçen 
bir hafta içinde gümrük mu
hafaza örgütü 44 kaçakçı, 1260 
kilo gümrük kaçağı, 107 litre 
içki 429 Türk lirası, 50 sterling, 
iki kilo uyuşturucu madde, 8 
tüfenk 72 mermi ile 14 kaçakçı 
hayvanı ele geçirmiştir. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
nun bavulları aranmış ve eşya 
arasında ispanyadan çıkarılma
sı şiddetle menedilen bazı es
ham bulunmuştur. 

Tebliğde Moıgadonun Fran• 
konun casuslariyle temas et
melde ithaD'! edildiği ve is
panya hüküme .1in kendisini 
şayanı arzu nlmıyan bir adam 
telakki ettiği ilave edilmekte-
dir. 

Sahife 3-

Atina 
Baş vekilimizin 
sözlerini hararet
le tefsirde devam 
ediyor .. 

Atina, 24 (Ö.T) - Türkiye 
Ba•vekili G. ismet lnönü tara
fından Belgrad ve Sofya seya
hatinden döaüşt.ı yapı'an beya· 
nat Yunan gazeteleri tarafın· 
dan ehemmiyetle tefsir edil· 
mektedir. " Proia ,. gazetesi 
şunları yazıyor: 

" Türk Başvekili Türkiye, 
Bu"gar:stan Vi! Yugoslavya ara
sındaki müzakere!eri Balkan 
antantı kadrosu iç;nde ve Şal
kan paktıııdan doğan ruhla 
yaparak bazı prensipler kay
detmiştir. Bunlar artık Balkan 
mi l'etleri için kıymetli bir esas 
ve bütün Balkan milletlerinin 
harici siyaseti için bir mihver 
teşkıl eder. 

General lnönü demiştirki : 
"Terakki ve refahın bilhassa 
nizam ve sulha tabi olduğu 

kanaatile biz Balkan idealine 
tereddüdsüz ve samimiyetle 
bağlanmış bulunuyoruz ve Bal
ka11 devletlerine itimad ediyo
ruz.,. Balkan paktının bütün 
müttefikleri Balkan idealine 
ayni samimiyetle bağlıdırlar. 
Bu pakt, her vakıt beyan edil
diği gibi, yeri Balkan antaıılı 

içinde olan Bulgaristana da 
daima açıktır. Bulgaristanın 

böylece Balkan antantının dört 
devlet tarafından kendileri için 
ıhdas edılen dayanışma ve 
karşılıklı yardım dairesine gir
mesin umarız ki son görüşme· 
lerle kolaylaşacaktır.,, 

siler 
1'1uhasaradan kur
tulmak istediler ..• 
Top, mitralyöz ateş.ile 

karşılaştılar 
Paris, 24 ( Ö.R) - Madrid 

müdafaa komıtesinin öğleyin 
neşredilen tebl,ği, Karabanşel 
mıntakasında cümhuriyet kuv
vetleri yeı.i bir terakki teınin 
etmişlerdir. Üniversite mahalle
sinden mahsur olan asiler ye· 
niden Manzanares nebr;nı geç
meğe teşebbüs etmişlerse de 
top ve mıtralyöz ateşiyle 
menedi mi~:erdir. Jarama cep· 
hesınde asi er zırhlı otomobil
lerin hımayıesinde birçok hü
cumlar yapmışlar ır. Bu hü· 
cumlar bertarafta ağır zayıatla 
reddedilmışlerd;r. 

Paris, 24 ( Ö.R ) - Ademi 
müdahale tali komitesi Salı 
günü Londrada yeni bir içt.ma 
yapacaktır. Diğer taraftan 
Fransa • ispanya hududunda 
kontrol şefi olan albay Lun 
hudutta Serber karakolunu, 
seyy.ır muhafızları, gümrük 
muhafızlarını ve kontrol valisi· 
n: ziyaret etmiştir. Şarki Pire
ne ecnebi müşahitleri de ken
disine refakat ediyordu. Albay 
bunu müteakip Tarn şehr.nde
ki faaliyet merkezine dönmüş· 
tür. 

Alman 
Ataşem ili teri 

Mareşal Ahmed izzetin 
kabrine çelenk koyd·ı 
lstanbul 23 (A.A) - Mare

şal Ahmed izzetin vefatı sıra
larında memuren Türkiye 
haricinde bulunan ve bu se
bepten dolayı Mareşalin cena
ze törenine iştirak edernemiş 
olan Almanya ataşemiliteri 

Miralay Robde avdetini müte
akib dün Alman ordusu na
mına müteveffa Mareşalin me
zarına bir çelenk koymuş ve 
bundan s11nra Bn. Ahmed izze
tin nezdine giderek kendisine 
A!man ordusunun taziyetlerini 
bildirmiştir. 



Şuursuzlar diyarında 

paylarını 
Dünkü oyun nasıl cereyan etti? 

Güneşten 
alanlar 

Doğansporun3-2mağliibiyetiyle biten 
oyunu spor muharririmiz anlatıyor 

bir Deliliği de 
endüstri 

haline koymuşlar 

Fuat ve Mahmut neden oynarrıadılar? 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

F.ıı tUhaf bir erkek, en acaip bir ka
dm karşısında bile., Gheel'de gülecek 
bir çocuk bulamazsınız. Herşey bura
da kabul edilmiştir. Bizim dünyamız· 
ela - hastalıkların yarısından fazlası 

akıl hastalığı olan ve hastanelerde bu 
lıastalıklar için bütün diğerlerinin to -
puna birden tahsis edilen yataklardan 
fazla yatak bulunan akıllılar dünyasın· 
da - aklını kaybedip tc buraya gönde -
rilmek taJüni kazananlar yavaş yavaş 
idraklerini yeniden kazanıyorlar. O va· 
kit te, umumiyetle, artık Gheel'den ay· 
rılmak istemiyorlar. 

Orada, selvilerin eğildiği şu geniş 

yol kenarındaki çiftliğe bakınız. Ghec}.. 
de olduğu gibi, burada da hasta odalan 
dalına ~ tarafındadır. Evde hiç ses 
sada yok. c:Besleyicilen tarladadırlar. 

Hakem lstanbuldan Adnan 
Akın. 

GALATASARAY 
Avni, Lütfi, Reşat, Salim, 

Hayrullah Ekrem, Danyal, Ha· 
şim, Eşfak, Süleyman Necdet. 

DOGANSPOR 
Fuat ve Mabmuttan mahrum 

olarak şöyle çıkh: 
lbrahim, Adnan, Fethi, Is· 

mail, Nurullah, irfan, Sabri, 
Ali, Hakkı, Mehmet, Reşat. 

elibden kaçırdığı için Necdet 
fırsattan istifade ederek ilk 
golü ath. 

Bu gol Doğansporluları gay· 
rete getirdi. Bütün hızlariJe 
Galatasaray kalesine yüklendi
ler. Ve şimdi lzmir hakim oy
nıyor. Müsait bir fırsat yakala
yan Hakkı bir talihsizlik eseri 
olarak topu dışarı attı. Ve 
Galatasaray da muhakkak bir 
golden kurtuldu. 

Fakat avlıda, kümes kenarında bir er- Olıeel.: nettdL~n f!'t/dığı bılınmıren Ztnci 
kek ve bir kadın var. Küçük, tıknaz, Ghecle geldikten sonra bile oradan 
:larmızımtrak yüzlü olan kadın bize iradını alıyormuş. Doktor Samo anla· 
madcil, emniyetü bakışlarla bakıyor, tıyor : 
erkek te duraklıyor. - Ne oldu biliniyoruz. Fakat tam 

Kadın, 15 senedenberi Gheel'de otu- mfınasiyle fakirdir şimdi. Ailesi yoktu. 
ran çok sade ,,.e sakin bir Hollandalı - lradiyle meşgul olan rahip olmuş ol-
dır. Aklı biraz zayıf. Ailesi, baştan m:ılı. Buraya harp esnasında geldi. Doğanspor takımı tam kadıosuvıa 
savmak için onu buraya göndermiş. Bir Vaktiyle bu zenci sert bir adamdı. ilk vuruşu Galatasaray yaptı. Dakikalar geçtikçe oyun dü· 
kaç ay evvel bu ailenin bir hizmetçiye Kendini besleyen kadını döverdi. Ş.iın- ilk tehlikeyi Doğanspor kalesi :ıeleceğine bilakis fenalaşıyor. 
ihtiyacı oluyor. Onu geri alıyorlar. Fa- eli kimse onun için birşey ödemiyor fa- atlattı. 5 nci dakikada olan bu Ve gittikçe sertleşiyordu. Ha-
kat iki gün içinde kadın tekrar buh. knt c.Besleyicisi> onu muhafaza etmek-
ranlı bir şuursuzluk haline düşüyor. tcdir. tehlikeyi Adnan uzaklaştırdı. kem hiçbir kararını isabetli 
Bu adamlarla temas edince, çoktanberi Kadın onu yemek odasına çağırıyor. Bundan sonra Doğansporlular veremiyor. Bilhassa Galatasa• 
zail olmuş bütün ihtilfiller yeniden te- Zenci, gözlerini yere eğerek, usulca 

1 

Galatasaray kalesine iistüste rayın sert oyununa müsamaha 
zahür ediyor. Şimdi evine Ghecle gel- bir iskemleye oturdu. Kederli bir ta- birkaç akın yaptılar. Bir defa· ediyordu. Bu vaxiyet karşısın-
miştir ve ~ yeniden silinmiştir. vırla boş bir pipo çekiyor. Saadeti bir sında Lütfi Hakkıya favül yaptı. da da karşı takım da aynı yola 
Diğerleri gı"bi bir kôylil kadmdan b~ püro içmek ve diğer ikisini de, birini Fakat hakem layismenlerin girmek mecburiyetinde kalı· 
ka biqey değildir artık. sağ, diğerini sol elinde tutmaktır. Ba- bayrak salJamalarına kulak bile yordu. 

Erkek te bir sar'alı, patates ekmeğini zan baca.klan felce uğrar. Elbiseleri asmadı. Pifkiu.. Yani lzmirin 25 inci dakikada Haşimin 
seviyor. Senede iki üç buhran geçiri- eski, fakat temiz ve yamalıdır. Saçları· 
yor. Bir yolda yere serilmiş bulunuyor. nın dağınıklığından utanan cBesleyi- bir penaltısı verilmedi. 10 cu bir şutunu lbrabim güzel bir 
48 saat he~eyden cbihaben kalıyor. cisi> tek tük kır saçlarından bir tarak dakikada Galatasarayın ilk plonjonla kurtardı. 27 nci da· 
Buhran, hazan aylarca süren, bir hafı.- geçiriyor. O vakit minnettarlıkla ka. şutu Doğanspor kalecisinin elle· kikada Lütfi gene Hakkı ya 
zasızlığa sebep oluyor. Yazmağı ve oku dın~ bakıyor. • rinde kaldı. Bir dakika sonra favul yaptı. Fakat hakemin 
mağı biliyor. Faknt h . tu Tımnrhanelenn hiWına olarak: Ghe- brniri• teblilre!i bir hücumunu di.düöü ae.ne İ•itilmiyor~ Halk 

crşcyı unu yor. ı h~ ·ı k d lar 1·-'·ul _..J:r T · 1 ki k b"ld" • • -.. O dakikalarda ha . . . e e amı e a ın ıu.ıu euı ır. ercı- Avni güç ü e urtara ı ı. bu hali sık sık protesto edi· 
l.ft~I Fakat byat ~nlun ıçın yenıden han merkezden uzak çiftliklere yerleş- Dakika 15 Galatasaray orta- d 
~ ıyor. u sut c meşgul olma- . . . yor u. 
sına ve gidip şelıirde tevzi etme.sine bU:~:ıcrk. - ~keçenlc:de _ blmu - hastalar.dan dan hücum ediyor. Eşfak mü- 32 nci dakikada Ibrahim fe .. 

_ ırının uçu çocugu o uş, ona par- d f"l · ti t k J • l ka 
mnni olmuyor. Boylecc çiftli~ korku- lak b. 1 1ar Ann . a ı erı a a ıp a ecıy e rşı dakirane bir atıhşla muhakkak 

b . . ır cenaze a ayı yapmış · eyı icarcıya kaldı. Topu kaleye so-
suz.ca, u ikisine bırakılmıştır. tm k. • • fakat cak b' r bir gole mini oldu. 

Gheel c:Besleyicilerinlıı> yaşayış tar- ~ru:.aı:. :ir: 1

~~ an ır· kamadı. Maamafib lbrahim de D ki 
1--Jcı•- """"':r ço •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• a 'ka 35.. Sabrinin güzel zına oa uP.KI insanlığa en iyi bir mah-

sul taşıdıkları g6rülür. Küçük diğer bir hikaye : Bir kadın tunlarından birinde serseriyane. dola· bir ortaSt Galatasaray kalesi 

Denecek ki: c:Deli Gheel için bir en
dümridir. Bu köyü ~tan «delililo 
tir. Eğer 600 senesine doğru Sent 

Dimfi burada şehit tacını giymeseydi, 

eğer o vakittenberi Ghcel iptida bir 
mucize, sonra da masumlara karşı mü
samaha ve muhabbet ananesiyle yaşa
masaydı fakir bir köy olacnktL Orada 
edeli> ye b , zira bu çorak yerde 
ancak edeli> gelir ve yer.> 

Gerçi Gheel'de yeni yapılan tek bir 
ev yoktur ki içinde bir iki hasta odası 
ayrılmasın. c:Beslcyicilcr> zahmetlel'i 
muknbilincle bir tazminat alırlar doğ
rudur. Fakat en lüks ,.;uru.arda bile 

' 
hastalara bakım masrafı ve pansiyon, 
doktor masrnf1 da dahil. senede beş altı 
bin Belçika frangını geçmez. 
Şu zenciye bakınız. Vaktiyle Fele

menk Hindistruunda çütlik sahibi imiş. 

c:Bcslcyicisinin> evinde tahammül edil-: şuken bulunmuş. Birka; senedenberi önlerine düştü. Avni ve Lütfi 
mez hale gelmişti. Doktorlar zaruret I burada. Artık Yunanca konuşmuyor. 
halinde hastaların Gheel'de tedavi edil- llk önceleri çok iyi tngilizce söylermiş. birbirlerile çarpışhlar. Ve top 
dikleri hastaneye nakle karar verirler. Şimdi bir tek cümleyi tekrar ediyor: aralarından çıkb. Yetişen Hak· 
Fakat besleyicisi müteessir oluyor. - lwantto goto Sa1isbury (Salisbu- kı Doğansporun beraberlik sa· 

- Onu hastaneye nasıl veririm! rye gitmek isterim?) yısını kaydetti. 
- Fakat yoksa kenc:linlz basta oJa.- - Niçin ? Golden sonra Doğanspotlu-

caksınız canım! - Salisbury is good! (Salisbury gU- ]ar cidden güzel oynıyorlar, 
- Bari iyileşince yine buraya gelir zeldir.) Ve GaJatasarayın her hareke-

değil mi ? Onu görmeme müsaade ede- Niçin güz.el olduğunu asl! izah etme· 
ceksiniL ya ? miştir ve galiba da etmiyecek. tini durduruyorlardı, Takımda 

- Şüphesiz! Fakat Pitagor hayatta yalnız değil- ne Fuadıa ve ne de Mahmu· 
Ve her gün, köyde iki üç defa onu dir. c:Besleyici> ]erinin küçük kızları dun eksikliği beUi bile olmu· 

zi3taret ediyor. Şim(li kadm yine onun onu dedeliğe kabul etmiş. Kilçük: kız, yordu. 
yanında. evin beyaz perdeleri arkasından, uzak- 39 uncu d•kikada Doğan· 

Biz Pitagoru kendi gözümüzle gör· tan Pitagoru tarassut ediyordu. Konuş- spor kalesi bir tehlike atlattı. 
dük. tlk önce kendi adı değil sanmıştık. mamız.ın uzadığını görünce çıktı; cad· Ve lbrahim bu tehlikeyi savuş· 
Bir duvar köşesinde, gün~te ısınıyor- deyi koşarak geçti ve Pitagoru elinden turdu. 
du. Nüfus defterini gördük. Gerçekten tutaralt eve aldı. Kimbilir, başına bir-
Pitagor. Siyamda doğmuş. Bir gemici· şey gelmemesi için! Bir dakika sonra da Lütfinin 
dir bu. Nereden geliyor? Anvers rıh - GERMAINE DECARJS yaptığı favülü her nasılsa gö· 

ren hakem lzmir lehine bir 
ceza vuruşu verdi. Sabrinin 
çektiği ı;ut kalenin üstünde 
avut oldu. 

Devre bu şekilde 1 - 1 bera
bere bitti. 

ikinci devre: 
Oyun başladığı zaman Izmi

rin birinci devredeki bakim 
oyununu idame ettirir bir tarz· 
da oynadığı görülüyordu. Ga
latasaray birinci devrede oldu· 
ğu gibi hiçbir sistem takip et
miyerek gelişi güzel oyna
makta devam ediyor. Ve ken· 
disinden ümit edilen sistemli 
bir oyun bir türlü gösteremi
yordu. Hele bazı oyuncularının, 
evvelden yanyana oynadıklara 

arkadaşlarına karşı yaptıkları 
hareketler halk tarafından 

hiçte lehde bir tezahüre vesile 
vermiyordu. Yalnız Hakkı ile 
Lütfinic. arasındaki münakaşayı 
bitarafane bir şekilde halle 
çalışan Avninin hareketi takdir 
edildi. 

Ali müsait bir vaziyette ol
masına rağmen acele yüzün
den Doğansporun galibiyetini 
garanti edecek bir gol fırsatı 
kaçırdı. 

Galatasaray da tehlikeli hü· 
cumlar yapmaktan geri kal
mıyor. 9 ncu dalCıkada Eşfak 
soldan gelen pası kalenin çok 
yakininde olmasına rağmen 
topu havaya dikıMk suretile 
kaçırdı. Ve ellerini dizlerine 
vurmağa başlad&. 

Doğansporun hakim oyunu 
devam ediyor. Galatasaray 
takımda değişiklik yapmak 
mecburiyetiDde llaldı, Haşim 

ortaya ve Eşfak içe geçtiler. 
Dakika 25. Top Haklnda. 

Ve Hakkı Galatasaray müda
faasının hepsini atlattıktan 

sonra iki bekia ortasından sıkı 
bir şut çekti. Avni plonjon 
yapmasına rağmen topun kaleye 
girmesİIJe mini olamadı. 

Vaziyet 2 - l Doğaospor 
lehine dönıoiştü. Bu hal Do
ğansporu güzel oynamağa 

teşvik ediyordu. 
29 ncu dakikada Doğanspor 

kalesine uzaktan bir havale vu
ruşu yapıldı. Bugüll cidde1rt 
güzel oynayan ve bir kaç mu
hakkak gole mini o!an lbra
him nasılsa topu bloke ede
medi. Ve Haşim Galatasaraym 
bu beklenmedik vaziyette be· 
raberlik sayısanı kaydetti. 

Bu gol Doğansporuo mane
viyatını bozmadı. Evvelki gibi 
üstüste hücumlarına devam 
ediyorlar ve Galatasaray mü-

Misaf ıi takımın sağ müdafıt Lilt/i 
dafaasını müJkül vaziyetlere 
ıokuyorlardı. Ôyleki topa bile 
doğru dürüst vuramaz oldular. 

35 nci da kik ada Hakkı Ga· 
latasaray kalesini gene karma 
karışık yaptı. Bekler ve kale
ci hepsi de Hakkının üzerine 
çullandılar. Ve Avni güçlükle 
topu kurtarabildi. 

Dakika 38 .. Doğanspor GaJa
tasarayı nısıf sahasına sokmuş 
mütemadiyen tazyik ederken 
iki Galatasaraylı oyuncu Do
ğanspor beklerinin arkasında 

beşer metre ofsayd vaziyetinde 
duruyorlardı. Bu vaziyette lopu 
ayağına geçiren sol iç kaleye 
kadar sokuldu ve orta biicum
cuya verdi. O da bariz bir of· 
sayddan Galatasarayın üçüncü 
golünü attı. 

Buna haklı olarak takım 

kaptanı itiraz etti. Fakat ha
kem dinlemiyor. Yan hakemler 
ofsayd olduğunu söylüyorlar. 
Hakem aldırış biJe etmiyor. 
Halk protesto ediyor. Kulak 
asan yok. Ve nihayet yan ha
kem Kadri bayrağı atarak sa
hadan ayrıldı. 

Oyunun bundan sonraki 
kısmı gelişi güzel oynandı. Ve 
başi{a gol yapıram~dığmdan 

Ga!atasaray hakemin verdiği 
go.le 3-2 galip geldi. 

Agah Bartu .. ' 
Sovyet 
Rusyaya karşı 

- 8Qf taralı birinci .Jai.leJe -
MACAR NAZiRi KIELDE 
Beılin, 24 ( Ö.R ) - Macar 

harbiye nuın Alman harbiye 
nazırı Von Blomberg ile bir
likte Kiele giderek Alman 
harb ge?milerini ziyaret etmiştir. 

BALILA VE ALMANYA 
Berfin, 24 (Ö.R) - ltalyan 

Balila gençlik teşkilatı şefi B. 
Riccinin Almanyayı ziyareti 
memnuniyet uyaadlrmııbr. Vol· 
kişe Beobahter: gazetesi faşiz· 
min reisi ile iş arkadaşları ta· 
rafından Italyan gençliğine Ye· 

rilen teşkilatın biı çok noktalar· 
da Hitlerci Alman gençlik te~ 
kilatına benzediğini ycszarak 
bu iki memleket gençliklerinin 
bütün dünya miUetleri arasında 
en mesut olduklarını iddia ey
lemektedir. 

Atk ve macera Romanı Tefrika No. 18 Şafakla beraber vazifemize başlıyacağız.. ~kaç bomba bırakb •• Döndü dola~tı.. Fa· f - O halde yijzbqıya iJdirin.. Seğ oktor genç kadına talimat vcnyor: 
- Ba~tüne yüzbaşı... j kat blııey bulamaYtnca ıeld.iii istikame-- geçidi tutsun. Top ateşini kesmesin .. Biz - Fiyevri grafikini sık sık çiziniz;. 
- Çavllf makinelilerin başındadtt .. te döndü.. ilk istihkama doğru ıiriyoruz.. Akşama kadar uyanmazsa enjeksiyona 

lk.i nöbetçi aon geçitte tara!mUtta .. llk gün Yü.zbqı Hau.n yerinden doiru)du ve Türk arslanlan düşman ordusunu kal- denm .. 
~lan çözülwken son emrimi bildire· sert bir kumanda vereli: binden vuruyorlardL. - Baş üstüne doktor .. 
ceiim... - Haydi çocuklar ileri... Tam bu sırada yüzbqı Hasanın attan Doktor dl§~m çıkıyor. Bu dört k• 

- Bqü.stüne yüzba.pm.. Attan Ye batar,.adan ibaret bölük •. Se-- :yere yuvarlandığını görüyoruz. Seneri odacıkta hasta ite hem ire yalJ"KZ lcalıyo,.. 
- Vazifenize gidehilirsirU%.. ri adımlarla tepenin arkaemdan uzakla,. 

1

hir ku-rıunun ytte yunrladığı cesur erka- lar. Yiizhqmın kaile. keeik çtkan -r-
Mülazün Selimi çekildi. mağa başladılar., mharp yüzbaşısı yerinden kalkmak iste- leriodcn ko.kulu dakikalar geçildiği bd-
S zı '•lik iç.inde ~ -..tisde• eon· HARP d.i.. Muvaffak olamKL. Ü. .. 

lngilizceden adapte eden : VEDAT A. UZUNDOST ra ilk. günej ıpklannın hafif penbeliği Müthiı bir ateı başladı. Boı aahayı dö- - Haydi çocuklar.. lleri... Durma- Hemıire baıımdan aynhıuyor. Şdkat 
•••••uı ................................................. •••••• .. •••• .. -•.............. bir palmiyenin dallarından lan lekesi iea dÜŞ1rl.all toplan birdenbin: hiç wn- elan ilm.. dolu bakışlarl& HaeaDın nahzmı k-.-

Sessiz.. Esrarengiz.. Meşum saatler Yüzbaşı .iliha anlc:h.. gibi uzandL.. madıklan bir cepheden baskına uiracla· HASTA K.ARYOLALARINDA beyaz parmakları arasında tutuyor. Hl.ç 
ceçiyor.. - Çocuklar dikkat edin.. Çavuşun k.QfllDlc gddijiai ci)rüyof11%. lar... Bqu dUYarlan. beyu iaaanlan ile bir gürültü yok .. Hutanıo iniltileri bu 

• ••· • ••••· • •· · · · · ···...... •••• Hepsi yere yattılar ve atlının yakJat- -Yü:zbqa iki aivaıi bölü.ğii.. BU ba- Aman vermiyen bir hızla kurıun ve olsun bir ihtimali ifade eden bir hasta- se•Wiie başka bir acılak veriyor.Hem-
Tam bu sırada bllfka bir gölge yüz- rnasını beklediler.. . tarya sol tarafa geçti.. şarapnd yaimuru altında lngı1iz cephesi acdeyi2. Mermer merdiveolerden çıkıp. şiıc. saie. bakıyor. Gözle.rioi bili. a~U»--

f>•§ıya doğru yaklattı. Gden atlı yavaş yavaJ sokuldu .. Hen· - Çok güzel.. saraıhyorda. Hasanm ltmnanda ettiği hö· inenlerin arauna bi.z de kalllarak yuka· yan hastaya bir enjeksi_yon dah.a yapmak 
- Kimsin? Ha .. Sen misin Ren.zi ne değin kenanndan geçerken : ikisi de sürünerek. ilerlediler .. Ve te• lüğe yeti~n diğer k11TTetler de gen~ bi'r rıya doiru çıkıyoruz. Bin türlü ilaç koku- ihtiyacını duyuyor. Bu sırada bastanm 

.. ar '} - Dur 1 peciğin fundalık.lan arasında gizlendi- çevirme banketi ile d\ipnam büsbütüa lau arasında. dar koridorun son kötcSin· solgun yüzü tekallus peyda ettiğini ıtörü· 
- Yüzba§Ull.. Y qiklen t.abu.. Bir Emriyle hrplaştı.. ler. şaşırtmıılardı... deki koğuşun kapısına geliyoruz. Ozerin· yoruz. Buhrana benziyen sayJdamalıu 

IA(&iliı keşif bölüğü sol cenaha cec;mif... - Kimsin '} Artık sabah olmağa batl&uufb. Dq- Hasan. bir dakika önce ~ere kavuş- de 14 rakamı var. Hcnüı.: getirilmiş bir içinde doğruluyor: 
Hasan yerinden k.ımıldadı ! - Dördüncü bölüğe tayin eclilmİf man cepbesinden top aesleri geliyordu. mak iat.iyen bi.r eule haylw,yordu: hastanın sedyesini ıeçirmekte olan sıhhi- - Vurun çocuklar .. Vurun. .. KadLAt 
-Tamam oğlum .. Haberlerimiz doğ. mülazim Selami.. Endahtlardaki yanl19lık. dü§m.aDın - Haydi çocuklar .. Zafer bizim.. ye neferlerine yol veriyoruz. Ondan son- vapura bindirdin mi Ali. Beni hiç !!Ordu 

ru çıkıyor .. Başka.. Yüzbatı daha hafif emir Yerdi : adamakıllı atlatıldığını ıösteriyordu.. - Ateş 1200.. ra içeriye giriyoruz. mu .. Mektup gönderecek mi? 
- Kesif bir süvari taburunun nal - Selami bey .. Yatına .• Ve yavaı Tam bu srrada bir tayyare gürültüsü Mdımetcikler arslanlar 1ribi ablıyor, Koğuı dört kö~e ufak bir höcreden Hcmfirc buhran ııe.çiren hastasını yine 

sıaleri Şİb1iyonnış.Bir de batarya haz.ır- yayq yakla.pnrz •• Ben yüzhap Hasan!. i§itildi. lharek:etlerini kumandanlarının ağnndan ibaret ... iki karyolanın kapladığı lcüçük yatmyor. Bu aayıklamalarda ifşa edilen 
l*ları.. - Başüstüne luımandaıum.. Ma.kinadan ku~ bir müddet hurma ve çJlı:an kelimelere derhal uyduruyorlardı. ,. sahad~Y?z.. Karyolalardan birinde ıolgun srrn dudaklanndaki acı tebeuümle kar· 

- CüuJ_ Bana ÇHUfU. cönder •• Ayni - Ali k.oı midizimin abnı tut.. pıalm.i;ye dallan ii8tiinde dolapı. Bir tar...ut neferi: çehresı ıle ve adeta ölüme yakm ıessiz.- ıııhyor. 
umanda Yetik (8.) aaalıt&rmdan ha· Ali yerinden fırladı ve mülizim yüz:- İngilizlerin nasıl bir tuzaia dü.ttiikle- - Yizbaıım .. (yetil} geliyor. lik içinde yatan adamı tanıyoruz. Hem· Akşama kadar atefİn devam ettiğini. 
ber ver ki .• Biz humz.. bapya yaklaştı. rini ..Uamıt gibi aoa bir k.urtuluı çaresi Yüzbap aoiukk.anldıiaıı muhafaza fire elindeki tabelayı karyolanın ucuna buhranın azalmadığını ıırafikten anlıyo· 

·__..ı · • ordu. Zafer artık mahu. l r. Bu tabellda ( Erkanıharp yüz- ruz. Saat yirmiye doğru hasta gözlerini 
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aa Nisan 1937 rENI ASIR 

Venedik mülikatının akisleri 
B. Mussolini başlıca gayretini Almanya - ltalya 

münasebetlerini takviyeye sarfetmiştir 
Habsburg hanedanının çağırılmasında güçlük çıkarsa Italya Avusturyayı 

himaye için küçük parmağın! bile oynatmıyacaktır 
Paris, 24 ( ö.R ) - cPopolo di Ro- Habsburg lıanedanını geri çağırsa ve 

Tna> gazetesi Venedik müliikatının ne- bundan güçlük çıksa ltalya Avusturyayı 
ticelerini tefıir ederken Avuaturyanın himaye için küçük parmağlru bile oynat
Fransız himayui altında Pragla anlaşa- mıyacaktır. Keza Avusturya Almanya 

1 
cağı rivayetlerinin bu suretle tekzibe uğ- tarafından ilhak edilecek olsa ltalya yi-
radığmı kaydediyor. Bu gazete Tuna ne lıareketsiz kalacaktır. Muhakkaktır ki 
Clevletlerine Roma protokolünün açık Venedik mül3.katt neticesinde İtalyan -
oldğunu lıatırlatarak ltalyaya son bir Alman dostluğu lıer zamandan dalıa 

t>a.kt ile bağlanan Yugoslavayanın ve sağlamdır ve İtalya Alman orkestrasında 

hatta Romanyanın buna iştirakinde güç- ikinci olmağı, diğer bir orkestrada baş 
lük görmemektedir. Çekoslovakyaya ge- İl olmağa tercih ettiğini göstermiştir. 

nın n.!ticesi Prag tarafından düşünülrnüo 
olan karanlık projelerin bir neticeye va

ramıyacağınt kafi derecede isbat ctmif 

bulunmaktadır. 

Cermanie diyor ki: 
Bir ltalyan - Alman hinterlandı gibi 

değil fakat hususi şeraiti ve huausi ihti

yaçları olan bir ekonomik vahdet gibi 
Tuna havzası Avrupanın cenubi şarki
sindeki menfaatlerinin isabet edilmeğe 

ihtiyacı olmıyan iki büyük devletle bir 
yakla~ma vücuda getirmiştir. Almanya

nın faal bir iştiraki ile Tuna havzasının 
tam bir nizam için esaslı şeraitin hakiki 
surette meydana gelebileceği artık ma

liim olmuştur. 

Berliner Lokal Anzeiger diyor ki: 

1ince bu memleketin Roma protokolüne Paris, 24 ( ö.R ) - Oebats gazetesi 
iştiraki daha güçtür. Zira bir taraftan yazıyor: Venedik mülakatının neticesi 
Prag Alman a]eyhtan siyaset yapmakta- l sarihtir. Ve gizlenmeğe çalışılmamıştır. 
dır ve Roma protokolünü imza eden üç ı En mühim nokta Tuna havzasında iş bir· 
'devletten hiç biri bu istikamete katılmak liğinin Almanyanın İştiraki haTicinde 
niyetinde değiJd.ir. Diğer taraftan Çekos- olam acağı fıkrasıdır. ltalyanın Alman
lovakya Sovyet Rusyaya sıkı bir ıekilde yaya ıüzahereti en göze çarpacak hi· 
bağlıdır. Ve Roma protokolünü imza dise(··r. Bir gün gelecek İtalya bu ihtiyat· 
eden devletler kendi siyasi Alobetlerini sızlıi:.r :ı pişman olacaktır. Pangerma· 
Sovyetlerin siyasi akıbetine bağlamağı nizm J e uzla§mağa gelinmez. Setler yı· 
ne isterler, ne de buna muktedirdirler. kılınca o her şeyi istila eder. ltlya artık 

cPopolo di Roma> gazetesine göre Brenner hududunda bekçi vaziyetinde 
rnüliıkatta Avuaturyanın Fransız • Çek değildir. Eğer bu hatasını itiraf etmezse 
sistemine geçmesi değil, bili.kis küçük yakında T riyeste tarahnda ve Ad riya· 
antant devletlerinin Roma sistemine il- tikte bunun neticeleriyle karşılaşacaktır. 
tilıakı ilıtimali görüşülmüştür. Bu neıri- Berlin, 24 ( A.A ) - Alman gaze
yata göre Tuna Avrupasında teşkili.t ya· teJcri Venedik görüşmelerini büyük bir 
pılması Almanya ve ltalyanın iştiraki ha- aliika ile talılil etmektedir. Deuscbe AI
ricinde imki.nsız olduğu gibi bu teşkili.. lgemenie Zeitung diyor ki: 

Bakalım bu güzel ümitleri Avuaturya 
ne suretle fiili sahaya intikal ettirecek .. 
Viyana bugün ltalya ile olan münasebet- f 
lerinin Avusturya siyasetinin dahili bir t 
meselesini teıkil eylemediğini anlamlf " 
bulunmaktadır. 

Londra, 24 ( A.A) -GazetelerVe
nedilc görüşmeleri hakkında uzun tafsi
li.t vermektedir. Times gazetesinin hu

susi muhabiri tebliği şu suretle tefsir et- ~· ,
mektedir: ı ~{"'> 

Şu cilıeti tebarüz ettirmek lazımdır ki 
tebliğ Avusturya istiklalinin muhafazası 
lüzumu hakkında her zaman görülen 
kaydi ilıtiva eylemediği gibi bu tebliğde 
Habsburgların tahta yeniden çıkarılması 
hakkında da hiçbir kelime mevcut değil
dir. Venedik mülakatının en bariz neti
cesi İtalya - Almanya dostluğunun bugün 
lıer zamandan dalıa kuvvetli olduğunun 
gözükmesidir. 

tin Çekoslovakya ve Fransa haricinde Beri in .. Roma mihveri ve Roma pro-
yapılması da müreccahtır. tokollan Venedik görüşmeleri ile yeni· 

Avusturya ve Almanya arasındaki den teyit edilmiı bulunmaktadır. 1stik
münasebetlere gelince .. ki mülAkatJn halde de Ber1in ~ Roma mihveri 1 1 teın
ik.inci mühim mevzuu idi- İtalyan gazete· muz paktı ve Roma protokolları gittikçe 
si A vusturyadaki nazi unsurların yakın· daha büyük bir kuvvetle nizam ve em
da Avusturya devlet adanılan yanında niyetin esas unsurunu teşkil eylemekte 
hükümete i~tirake davet edileceği, bunun devam edecektir. 
bir Anşlus olmıyacağı, fakat bir Avus- Berliner Tageblatta diyor ki: 
turya partisinin, taraftarlarının aayıs• se· 
bebiyle, haklı olduğu mesuliyet hiaaesi
ni üzerine alacağını yazmaktadır. 

Venedik. müla.katlarmın neticesi şunu 
isbat etmiştir iti garp devletleri orta Av
rupa mıntakasının bünye!linde kuvvetli 
bir surette yer etmiı realiteleri sarsmak 
kudretinde değildir. Cenubi şarkide İn• 
kişafın ba,lıca şartını tevkil etmeğe baş
lıyan küçük devletlerin istiklali ancak 
İtalyan .. Alman dostluğunun yarattığı 
lıava içinde kabildir. Venedik mülakatı-

Dcyli T clgraf gazetesinin hususi mu
habiri de ayni fikirdedir. 

Morning Post gazetesinin Roma mu
habiri ise nasyonal sosyalistlerin vatan
perver cephe esas komitesine girmeleri 
lıakkında Giornale D" ltaliada Gaydanın 
beyanatını tebarüz ettirerek diyor ki: 

Bu nasyonal sosyalist mebusların 

Aışidiik O/it• 
Avusturya kabinesine girmesi 

ilk adımdır. 
Royter diyor ki: 

yolunda 

B. Şu§nig B. Mussoliniye bu müliikat
lar esnasında Avusturyanın Fransa ve 
Çekoslovakya ile lıer hangi bir bloka gir
miyeceği hak.kında teminat vermiştir. 

Fransız mahafilinin kanaatince nazi 
unsurlarının Avusturya vatanseverler 
cephesine girmesi henüz muhakkak de· 
ğildir. Hükümete İştirakleri ise tabii da .. 
ha az muhtemeldir. Viyanada bu husus-
ta ne düıünüJdüğü oradan gelen telgraf .. 
lardan şöylece anlaşılıyor: ................................................ ··········································································~········· 

Danimarkanın düşmanı değildir! İngiliı: Kralının Almanya Avusturya gazeteleri İtalyan gazetesi· 
nin verdiği haberi çok tefsir etmektedir· 
ler. Saliilıiyettar malıafilde Avusturya 
dahili siyasetinin inkiph hakkında ve· 
rilen haberin esassız olduğu bildirilmek
tedir. Venedik muhaverelerinin ne esa
sına, ne de neticesine uygun olmıyan 
böyle bir makalenin neıri lıayretle kar
ıılanmıştır. Bu hayret ifadesinin yan res
mi bir tekilde bildirilmesi beklenilmek
tedir. 

Harpde de lngiltereyi iltn!1a~!~<~.A) _ tngil

iaşeyi deruhte etmemiş ~:r:as~:ı:ın::~~k ~~t7le:lar~i~ 
heykelin açılış merasiminde 

Dauimarkanın M. Cemiyetine itimadı var 
Mül.B.katın Macaristandaki tesirine ge

lince: Dün akşam geç vakit ltalya sefiri 
B. Vinci Venedik. görüşmelerinin netice
lerini hariciye nazın B. de Kanyaya bil· 
dirmİ".ltit. Bunun üzerine geç vakte kadar 
devam eden bir nazırlar meclisi toplan .. 
mıştır. Kayde değer ki ltalyan tebliği ya
pıldığı sırada başvekil B. Daranyi hariç
ten te§vik gören Macar müfrit sağ cenah 
ve nazi unsurlanna kartı mühim tedbir
ler almak üzere idi. 

Berlin, 24 ( A.A ) - Dani- lskandinavya devletleri arasın-
marka hariciye nazırı Munch da tesanüd ve sıkı bir işbirliği 
Deutsche Allgemeine Zeitung mevcut olmasına rağn.en iskan· 
muhabirine demiştirki: dinavyanın müdafaası için bir 

--Danimarka hiçbir zaman harb ittifak vücuda getirmenin mev-
vukuunda lngiltereyi i11şe et- zuu bahsolmadığını ilave et· 
meği deruhte etmemiştir. miştir. 

Nazır Danimarkanın Alman- Nazır Danimarkanın Millet-
yayı ve diğer devletleri düş- ler cemiyetine itimadı olduğunu 

Macar telgraf ajansının diplomatik 
muhabiri şunları yazıyor: Venedik. mü-
18.katının aon tebliği siyasi mahafilde 
umumi memnuniyetle karşılanmıştır. 

Avusturyanın Roma grubundan aynlaca
ğı ve ftalya ve Macaristanla iş birliğini 
terkederek Pragla iş birliği yapacağı hak
kındaki lıaberlerin esassızlığı açıkça gö
rülmektedir. Roma protokolünü imza 
eden devletler arasında gerek harici, ge~ 

man addetmiyecej!'ini ilave ve da kavdeylemiştir. 

Bir milyon talebe 
Harbı tel'in etti 

Nevyork, 24 (A.A) - 1.100 
Amerika üniversite ve tali 
mekteplerine mensup bir mil
yon talebe dün harbı protesto 

rek ekonomik sahadaki ahenkli iı birli- etmek için birkaç saat mek-
ğini bozmağa çalışmak beyhudedir. Ro· tepleri terketmiştir. Bu müna
ma grubundaki i§ birliği küçük antant sebetle yapılan nünıayişlerde 
devletlerinin karşılıklı münasebetlerin-, söz alan hatipler Mussoliniye 
den daha kuvvetli ve sanıdmaz çıkmıı- vı: F rankoya hücum ederek 
tır. Venedik mülakatı da bu devletler 1 Valansia hükümetini alkışla-
arasında, merkezi Avrupada barışçı bir ) d 

mış ar ır. 
inkişaf temin eden i;,birliğini daha ahenk~ 
li çekmiştir. Bu Avrupa sullıu için bir Talebeden birçoğu Valansi-
istihkiim teşkil eder. ya hiikümetine bir sermaye 

Londra, 24 ( ö.R )- cTimeu r,. temin etmek için teberrüatta 
zetesinin Viyana muhabiri bildiriyor: bulunmuştur. 

Venedik görüşmesinde bellidir ki B. G •• . p • 'd 
Mussolini başlıca gayretini Almanya ve ' 0 fl Il g 0 m p el e 
ltalya münasebetlerini takviyeye sarfet- R 2'1 (A A) _ G l · · B d oma . enera 
mıştır. u a çok manidardır. Tebliğde . . . . 
Avusturya istiklalinin zarureti lıakkında Görıng ve refıkası Pompeıyı 
mutad tekit olmadığı gibi Habsburg me- gezmişler ve halkın büyük te
aele•inden de hiç balısedilmemektedir. zahürüne vesile olarak karşı· 

sturya la mı !ardır. 

B. Mussolini 
Venedik, 24 ( A.A ) - B. 

Mussf)lini dün cenubi ltalyaya 

doğru Venedikten hareket et

miştir. B. Şuşing B. Mussolini

yi tayyare karargahına kadar 

teşyi eylemiştir. Avusturya 

başvekili de gece Viyanaya ha

reket etmiştir. Kont Ciano ise 

Romaya dönmüştür. 

Tanrı yeli Rom ada 
Roma 24 (Ö.R) - " Tanrı 

yeli ,. tayyaresiyle Japonya

Ingiltere hava seyahatini yap

mış olan Japon tayyarecileri 

kral tarafından l!:abul edilmiş

ler ve Hava nazırı general 

Valde tarafından şereflerine 

verilen ziyafette hazır bulun

muşlardır. 

halka hitaben bir nutuk söy
lemiştir. 

ltalyanın nufusu 
Roma, 24 (Ö.R) - Son nu

fus tahririnin neticesine göre 
ltalvanın nufusu 42,893,702 dir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Istanbul radyosu 
Saat 
12.30 

13 

18.30 
19.30 

20 

20.30 

20.45 

21.15 

22.15 
22.30 

Plakla Türk 
havadis. Plak 
tına devam. 

musikisi. 
neşri ya-

Beyoğlu Halkevi temsil 
kolu tarafından bir 
temsil nakli. 
Plakla dans musikisi. 
Çocuk esirgeme kuru
mu namına konferans. 
Ordu Saylavı B. Selim 
Sırrı Tezcan tarafından. 
Bayan Müzeyyen ve 
arkadaşları tarafından 
Türk musikisi ve halk 
şarkıları. 

B. Öoıer Riza tarafın
dan Arapça havadis. 
B. Muzaffer ve arka
daşları tarafından mu
siki. 
Stüdyo salon orkes· 
trası konseri. 
Ajans haberleri. 
Plakla müntehap par-
çalar. 

5 

lngiliz - Fransız beyannamesi 

Cevabi mektup Berlin 
ve Romaya bildirildi 
Paris, 24 (Ô.R) - Belçikayı 

!Lokarno muahedesi ile 14 mart 
1936 Londra anlaşması taah
hütlerinden ibra eden lngilir: -

Fransız notası lngiliz ve Fran
sız sefirleri tarafından müşte
reken Belçika hariciya nazırı 

B. Spaaka verilmiştir. Bu ve
sika bir sütunu Fransızca, di
ğer sütunu lngilizce olmak 
üzere' tek bir notadır ve iki 
sefir tarafından imza edilmiş
tir. Metni evvelce verilen ha
berlere muvafıktır. B. Spaak 
kısa bir cevapla iki sefire bu 
notanın alındığını bildirmiş ve 
Londra ve Paris kabinelerine 

teşekkür etmiştir. Bu metin 
bu akşam Paris, Londra ve 
Brükselden saat 22 de mat
buata tebliğ edilecektir. 

Belçika hariciye nazırı lngi
liz ve Fransız sefirlerinden 
sonra Almanya ve ltalya se· 

firlerini kabul ederek 1925 
Lokarno muahedesini imza et· 
miş olan bu devletlerin mümes
sillerine Belçikanın cevabi 
mektubunu tebliğ etmiştir. 

Fransa ve lngiltere sefirleri de, 
ltalya ve Almanya sefirl~rine 

Belçıka hariciye nezaretine res
men tebliğ ettikleri beyanna
menin bir suretini vermişlerdir. 

•.......•...•...•••....••.......••........................•..............•............ , 

Müessif bir spor hadisesi oldu ________________ , ___ _ 
G. Saray maçını hakem 

çığırından çıkardı 
- Baş taralı birinci sahifede -
spor çocukları alkışlar arasında sahaya 
çıkmışlardı. 

Oyunu idare eden hakem B. Adnan 
oyunun daha ilk dakilc.alanndan itibaren 
hop gibniyen bir cereyan almasına, sert 
oyuna müsaade etmek suretiyle sebebi· 
yet vermişti. Bu zat hareketlerinde mü .. 
tereddit, kararlarında daima haşindi. 

F avullükten çıkarak tekmeliğe kadar gi
den, kaııdi çelmelere kadar dayanan ha
reketlerde aükllnetini muhafaza ederek 
oyunu idarede devam ediyordu. Birkaç 
defa saha İçinde yedikleri tekmeden ba
yılan oyunculan gördüğü halde. oyun .. 
da disiplin kura"öııyordu. 

Asap buhranı içinde çırpınan 
yirmi iki oyuncu hakemin mü
samahası önünde seyircilere 
hiç de iyi bir şeyler göstere
miyorlardı. Bir aralık sahada 
meşhur ve maruf (YE) oyunu
nu bile seyredebildik. 

ilk devrede lzmirin lehine 
teveccüh eden iki bariz penal
byı da vermiyen, favulleri çal
mıyan hakem B. Adnan, ikind 
devredeki daha sert oyuna bu 
hareketiyle yol açmıştı, diye 
biliriz. 

Oyunun ikinci devresi, birin
ci devreden daha büyilk bir 
asap buhranı içinde cereyan 
etmiştir. Oyuncular sağa sola 
koşuyor, ofsayitler, hendl.ollar 
çalınmıyor, bütün bu hareket
ler daha ziyade lzmirin aley
hine teveccüh ediyordu. ikinci 
devrenin en mühim kısmını 

hakim bir oyunla geçiren Do
ğanspor çocukları, ofsayit va
ziyetinde bekliyen iki Galata
saraylının, her kesin idrak 
edebileceği bir hata içinde at
tıkları gol halkı fena halde 
sinirlendirmiştir. 

Uzakta bulunan, miyop 
olan bir hakemin bunu 
görememesi belki de ta-
bii sayılabilirdi. Ancak çizgi 
b :ıkemlerinin ikisi de golün 
ofsayitten yapıldığını hakeme 
haber verdikten sonra bunun 
gol sayılmaması lazımdı. Ha
kem B. Adnan, tuhaf bir ısrarla 
yan hakemlerini dinlemeyince 
bakem B. Kadri oxunu terket
miş, bu zat yeni bir yan ha
kemi intihap bile etmeden 

oyuna devam etmiştir. lzmir 
çocukları sahada bir disiplin· 
sizlik yaratmamak için büyük 
b'r nezahetle oyuna devam et
mişlerdir. 

işte bu sırada tribünleri dol
duran binlerce seyirci, hake· 
min haksız kararlarından usa· 
narak hakem aleyhine prote~· 

tolar, nümayişler yapmışlardır. 
B. MUSLiH NE DiYOR? 

Oyundan sonra Galatasaray 
reisi B. Muslih bir mubarriri
mize şunları söylemiştir: 

"Hadiseden biz de müteessi· 
riz. Üçüncü golümüz ofsayıttı .• 

B. SUAD NE DiYOR? 
Sabık futbol ajanı ve bele

diye reis muavını B. Suad 
Yurtkoru, oyıın hakkında inti
balarını sonra bir muharririmi· 
ze şunları söylemiştir: 

"Seyirciler arasındaki çocuk
lar bile futbolu hakemden da
ha iyi anlıyorlar. Şimdiye ka
dar sporda bundan cah'l ha· 
kem görmedim. Allah yarınki 
oyunda yardımcısı olsun . ., 

HAKEME GÖRE 
Dün gece geç vakit edindi

ğimiz malümata göre hakem 
B. Adnan da teessürlerini bil
dirmiştir. Hakem rahatsızlan· 
dığını, kast eseri olmıyarak göre· 
mediğini, rahatsızlandığı ıçin 
Üçokspor - Galatasaray maçını 
idare edemiyeceğini bildir· 
miştir. 

HAKEM KiM OLACAK? 
Şunu tebarüz ettirmeyi va

zife biliyoruz ki, dünkü hadi
sede nezih Galatasaraylıların 
hiçbir sun'ı taksirleri yoktur. 
Oyunun cereyanı üzerinde ha· 
kem, disiplin kuramamıştır. 

Hadise derhal futbol fede· 
rasyonuna haber verilmiş ve 
B. Adnanın hakemlikten mazur 
görülmesini dilediği ilave edil
miştir. Hadise lstanbulda, fe
derasyonun nezdinde de iyi 
karşılanmamıştır. 

Geç vakit haber aldığımıza 
göre, bugünkü maçı?, idaresi 
Karşıyakalı B. Niyazı ye teklif 
edilmiştir. Bu zat ht'nüz cevap 
vermemiştir. 

~----------._.------~1------, 
Birinci sınıf saattır 

•••••••••••••••••• 

T. C. 
Devlet Demir 

Yolları 
idaresinin kul
landığı saat 
•••••••••••••••••• 

lzmirde salış yeri : MORENO D. GABA Y, Yolbedeslen 59 
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Bir iftira mı, rezalet mi? 
--------------------------------..... ---------------------------------------------

Sil8hsız ka ıramanlar 
bu tarih" • 

eserı 

Janette Mac Do-
ld "l\/f .. na ·~· yıs gun-

lerİ ,, filini bitirdi 

En meşhur 
li oddan 
ovul u 

Bi çok yıldızlar 
ay retlerini 

izhar ediyorlar 
Bu işte bir iftira veya 

suikasttan şüphe 
edenler de vardır 

Amerikadan son gelen sinema mec
muaları, büyük bir kadın yıldı1.ın bir 
daha dönememek üzere, ebediyen Ho
livuddan koğulduğunu yazıyorlar. Bu 
bedbaht yıldızın kim olduğu ve hangi 
sebepten dolayı yıldızlar diyarından 
tardcdildiği gizli tutulmaktadır. Fakat 
her halde yüksek bir sanatkarın Ho-

K ı z ı I s çh yıldız sahneye Iivu<ldan kovulabilmesi için, çok büyük 
avdet ediyor mu? ve yüz kızartıcı bir kabahat işlemiş 

M. G. M. stüdyolarının meydana ge- olması lazımdır. 
tirdiği cMayıs günleriP' ismindeki filim Sinema diyarındn şimdiye kadar ilk 
sona ermiştir. Baştanbaşa derin ve sü- defa vuku bulan bu hadise bütün dün-
rükleyici aşk sahneleriyle dolu olan bu yada derin heyecan uyandırmıştır. Bil-
gÜzel eserde Jeanette Mac Donald ile hassa bütün Amerika büyük bir merak 

Jhon Barrimore gibi iki kuvvetli sanat- Dovglas /umon Valnie Hobson'la içindedir. Herkes koğulan yıldızın kim 
karı karşı karşıya görmekteyiz.. hoppa yıldız, bir gazeteciye: cFilim çe- Doktorlar sakin bir yere giderek İstira- olduğunu ve niçin koğulduğunu öğre-

SILAHSIZ KAHRAMANLAR virmek mi Allah göstermesin. Holivuda hat etmesini tavsiye ettikleri ıçın, bu nebilmek arzusiyle çırpınıyor. Bu ha-
Marlene Dietrichin uzun müddettenberi sırf eski arkadaşlarımı görmek için gel- hafta içinde Holivudu terkedecektir. dise duyulur duyulmaz bir hafta içinde 

çevirmekte olduğu cSilihsız kahraman- dim .. > demiştir. Bazı şayialara göre Ronald Kolmanın dünyanın her tarafından Holivuda ga-
lar> ismindeki tarihi eser bitmiştir.Bu gü- KUÇOK YILDIZ EZtLM1Ş filim çevirmek üzere bir daha Holivuda rip suallerle dolu binlerce mektup ve 
.zel eserde, Robert Donat aehhar yıldıza Küçük yıldız Denna Durbin Holivud dönmiyeceği söyleniyor. telgraf gelmiştir. Bunlardan yalnız Mo-
partönerlik yapmaktadır. cSilihsız kah- sokaklannda bisikletle gezmekte iken SEMANIN YEDiNCl KATI tion Picture sinema mecmuasına gelen 
ramanlar> Marlene'in cAllahın Bahçe- Jean Crawfordun idare ettiği otomobi- Simone Simon ve Janes Stewartın telgrafların adedi 2000 den fazladır. 
leri> ismindeki filminden sonra en kuv- ün altında kalarak ağır surette yaralan- uzun müddettenberi çevirmekte olduk- BU KADIN YILDIZ KiMDiR? 
vetli eserlerinden biridir. mıştır. Zavallı kızın hayatı tehlikededir. ları cSemanın yedinci katı> ismindeki fi- Holivuddan tardedilen bu kadın ytl-

CLARA BOW Kabahat Jean Crawford'da olmadığı için lim, ilk defa Holivudda bütün yıldızların dızın kim olduğunu biz bilmiyoruz. 
Uzun müddettenberi kayıplara karı~n tevkif edilmemiştir. huzurunda oynatılmış ve birçok alkış Aşağıya, bu hadiseden sonra, Ameri-

kızıl saçlı Clara Bow tekrar Holivuda BUYUK BlR SANATKAR toplamıştır. Parisli genç yıldız, bu son kanın en büyük sinema mecmuaları 
gelmiştir. Bazı kimseler Claranın tek- KALBiNDEN HASTA eseriyle, Arnerikada bulunan diğer Av- tarafından yazılmış ve bedbaht sanat-
:rar sinema hayatına atılacağını zannet- Büyük sanatkar Ronald Kolman uzun rupalı yıldızların hepsinden üstün ol- karın en yakın arkadaşları tarafından 
mişlerse de, artık tarihe karışmış olan müddettenberi kalbinden rahatsızdır. duğunu bir daha isbat etmiş bulunuyor. kaleme alınmış bir kaç yazı koyaca • ···· .. vazıik ...... eibts·e ........ moaeııerr .... ~~~iiF: ::::a::·-

cHolivud yıllardanberi ilk defa bü

bir toplantı 
yUk bir sukutu hayale uğruyor. Her
kes bu büyük yıldızı nasıl bilirdi ve 
o nasıl çıktı. Öyle 7annediyoruz ki 
kimse kendisini aff etnıek istemiye -
cektir.> 

SCREEN LAND MAGAZiNE 

ONUN YERt DOLDURULAMAZ 
Ne yazık ki sinema diyarı büyük bir 

kadın yıldızlardan biri 

Katlıaıine llepb1111z lierbeıt Marslzall'la ·•voman Bebels,, Jilmi11dc 
JOAN CRA WFORD 

B!R TESADÜF 
sanatkar kaybetmiş bulunuyor. Onun 
yerini dolduracak başka bir kadm 
yoktur. 

REJ JSöR CECIL B. DE MEILLE 

KALBİMDEN ÇIKARDIM 
En yakın ve en samimi arkadaşım· 

dı. Onu kendimden çok severdim. Fa
kat artık ebediyyen kalbimden çıkar
mış bulunuyorum. Holivud büyük bir 
sanatkarı kaybettiği için üzülüyor. La
kin ben en yakın arkadaşımı kaybet
tim ... 

RAHAT 

LORETTE YOUNG 

NEFES ALMIŞ 
O gittikten sonra, sinema diyarı ilk 

defa rahat bir nefes aldı .. 
VIRtGINA GRAY. 

BU BtR 1FT1RA 
Bu bir iftiradır. Dünyada herşeyin 

başgösterebileceğine inanırım, fakat o
nun böyle bir rezalet yapmasına asla .. 

Sinema diyarı bir gün çok pişman 

olacaktır. 

PAT PATERSON 

DÜNYA UNUTMIYACAK 
Dünya bu kıymetli sanatkarı unut -

mıyacaktır. Son çevirdiği eserde sa -
natın en yüksek mertebesine çıkmıştı. 
Ne yazık ki artık onu bir daha beyaz 
perdede görcmiyeceğiz .. 

Onun Hollyvooddan kovulması bil • 
yük bir tesadüf oldu. Zaten yüksek v6 

kabiliyetli bir sanatkftr değildi. Bu ka· 
dını nasıl oldu da yıldız yapmışlar diye 

daima hayret ederdik. 

PICTURE GOER MAGAZiNE 

1SM1N1 1Ş1TMEK 1STEM1YOR 
Böyle bir yıldızın yalnız Hollyvood· 

da değil, Amerikada da yeri yoktur. 
Onu bir daha görmek değil, ismini bile 
işitmek istemiyoruz. 

MOTION PICTURE MAGAZiNE 

tKt YÜZLÜLÜK 

Sinema mecmualarına teessüf etmek 
lazımdır. Bu kadar iki yüzlülük olur 
mu ? Daha bir ay evvel ondan büyük 

bir sitayişle bahsederken, şimdi büyük 
bir sanatkAr olmadığını yazmaktan ve 
aleyhinde ağır sözler söy !emekten çe4 

kinmiyorlar. 
RtCIIARD ARLEN 

YAZIK OLDU 
Bu Mdiseyi duyduğum zaman ku -

laklarıma inanamadım.. Demek şimdi· 

ye kadar harici görünüşü ve sahte ta· 
vırlariyle bizi aldatmıştı ha.. Çok ya
zık oldu .. 

ROCHELLE HUDSON 

Holivudda büyük 
yapılacak.Bu toplan
tıya Joan Cravford 

reislik edece,ktir 

.................................................................................................................................... 

~~./,7,'~~D,":Cfi.Ga'LQ.J 

Modeller çok orijinal olacak 

HOLlVUDDA 
Kadın yıldızların, yazlık elbise mo

dellerini tcsbit etmek için Holivu<lda 
büyük bir toplantı yapılacaktır. Bu 
seneki kadın elbiselerinin diğer yıllara 
nisbeten değişik ve orjinal olması için 
bir çok yenilikler yapılacağı ümit edi
Jiyor. Kadınlar arasında büyük bir e
hemmiyeti haiz olan bu toplantının re-

Bayanlar size iki şık şapka modeli 
ile sabahlık ve çay elbisesi olmak üze
re üç zarif model veriyoruz. Bilhassa 
sabahlıklnrda motiflere çok kıy_,mct 

verilmektedir. Verdiğimiz tuvalet mo
deli Londranın son moda mcşherlerin
den birinde birinciliği kazanmıştır. 

s. Sidneyin renkli filmi 
Bay Mussolini büyük 

Roma ya 
davet etti ---Sylvia orada bir 
filim • 1 

çevıreceK 
Paul Munl haydut ıllml 
çevirmeğe tövbe etti 
Sylvia Sidney' in son çevirmiş olduğu 

c The trail of the Lonesome Pine~ ıs

m indeki renkli filim Amerikada büyük 
bir rağbet görmüştür. Sevimli sanatkar 
bu eserinde de seyircileri göz yaşlarına 
boğmaktadır. Sylvianın bütün dünya 
üzerindeki milyonlarca takdirkarlarından 
biri de ltnlya baııvekili B. Mussolinidir. 
Onun hiçbir filmini kaçırmıyan Duçe, 
bu son eserini de görmüş ve pek beğen
miştir. 

Motion Picture sinema mecmuası, B. 
Mussolininin, İtalyan stüdyolarında renk
li bir filim çevirmk üzere, Sylvia Sidneyi 
Romnya davet ettiğini yazıyor. Büyük 
sımatknr bu daveti memnuniyetle kabul 
etmiştir. Bu hafta içinde Avrupaya ha
reket edecektir. 

TöVBE ETMiŞ 
Geçen yazılarımızda, Paul Muni'nin 

Şikagoda çevireceği bir gangester (hay
dutluk) filmi yüzünden, Şikagonun en 
büyük bankalarından birinin na!lıl so
yulduğunu yazmıştık. Bu hadiseden son
ra banka filim kumpanyasını mahkeme
ye vermiıti. Muhakeme hala bir neticeye 
varamamış ve karmakarıııık çıkmazlara 
sapmıştır. Belki de sonunda kumpanyayı 
birkaç milyon lira zarara sokacak olan 
bu hırsızlık vakasının başgöstermesine 

Paul Muni sebep olduğu için, zavallı sa
natkar büyük bir üzüntü içindedir. Ame
rikadan gelen ıon haberlere göre Muni 

Srtvıa Stdnrı· 

leri çcvirmemcğc yemin etmiştir.Bunu da 1 çevirmekte olduğu cSevdiğim kadın> 
ilk defa olarak «Mirian Hopkins~ ile ismindeki hissi aşk filmiyle isbat ediyor. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Almanya 
Londra 24 (A.A) - iyi ha· 

her alan mahfillere göre Al
manya hükümeti büyük bir 
lsveç silah firmasına müracaat 
ederek mamulihmn beş sene 
müddetle Almanyaya tabıia 

silah istiyor 
Bu müracaatın sebebi lspan· 

yada kullanılan Alman malze· 
mesinde görülen noksanlar 

olduğu söylenmektedir. 

Isveç firması bu teklifi ka• 
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AŞK MACERALARI/ B~lçikayı ibra 
PARoAYANLARıN ALTı Belçıka Ha. 

eden nota 

nezaretine 
edilmiştir ... v--A·Z·A•Niııııiııı:•M·l·Ş·E·L·Z·E·V-:ı:A~K-0 ____ ............... -9 

- 158 - dün tevdi 
- Oh.. Rahat uyuyor, zavallı baht

sız küçük kral diyerek odadan çıktı. 
Şarl yalnız kaldığını anlayınca göz

lerini açtl ve mırıldandı: 
-Yalnız, yapayalnız bulunuyorum.Et
rafımda derin bir sük<lnet var. Ne as
ker, ne hizmetçi var.. Herkes benim 
öleceğimi biliyor. Sokak ortasında 

o1en köpek gibi beni ölümle başbaşa 

bıraktılar .. 

du. Bunlar artık hayalat değildi.. Sa
ray erkanı Dük Danjo ve siyahlara bü
rünen zalim kadın Katerin dö Midiçi 
idiler. 

lhtiyar kraliçe yatağın üzerine eğile
rek coğlum> diye mırıldandı. V c soğuk 
eliyle kralın alnına dokundu. 

Belçika erkanıharbiyeler anlaşması 
taahhütlerinden de kurtuldu 

Hakikaten kral çok yalnız bırakıl

mıştı. Yalnız süt ninesi onu arasıra 
yoklıyordu. Şarl bir aralık şatoda bazı 
gürül tül er işi ttL Koşuşmalar vardı. He
le anasının dairesinden alkışlar kopu
yordu. 

Kendisi ölümle başbaşa uğraşırken 

böyle alkışlara mazhar olan haşmetli 

acaba kimdi? 
düşünmeğe başladL Saatler geçti. Ar
tık süt nine bile gelmiyordu. Acaba 
krala bakmak için bırakılan bu ihti
yar kadın da bir vesile ile buradan 
uzaklaştırılmış midi?. 
Akşama doğru kral zile bastı. Biri

sini çağırmak istedi. Kimse gelmedi. 
Kuvvetinin azaldığını hissediyordu. 
Tekrar yatağa düştü. Soğuk terler dö
küyordu. Bağırmak istedi. Sesi çıkma
dı. Mütlıiş bir korku içinde büzüldü: 

- Aman tanrun .. Yoksa ölüyor mu
yum?. Dökülen kanlardan dolayı gü
nah !arımı affet tanrun .. Ruhumu sana 

Şarl korkusundan bir çığlık kopara
rak bu eli itmeğe uğraştı. Doğruldu. 

Yorganı attı. Etrafına bakındı. cKan!> 

dedi. 1 
Bu defa hayl\l değildi. Hakikaten ya

takta kan vardı. Yastık ve çarşaflar 

kan lekeleri içinde idi. 

Vücudundan şimdi ecel terleri boşa
nıyordu. Göğsü çıplaktı. Gömleğini tır- 1 nahları ile yırtmıştı. Elleri asabi buh
ranla bükü im üştü. 

Odada bulunanlar korku ve mela
netle birbirlerine baktılar. 

Kralın kolları, göğsü kıpkırmızı kan 
içinde idi. 

Katerin korkarak geri çekildi. 
Şarl: 

- Kan! Her yerde kan!. Gittikçe ço
ğalıyor. Ortalığı kaplıyor. Kandan baş
ka birşey yok!. 

Diye hırıltılar çıkardıktan sonra ö-
lüm sükutuna daldı. Bir aralık 
yine ckan!> diye bağırdı. 

Nefesinin kesildiği ve yerinden fır
lıyan gözlerinin korkunç bir şekilde 

teslim ediyor af dileniyorum. etrafa döndüğü görüldü. 
Diye söylendi. 
Birdenbire doğruldu. Gözleri kor

Yürekler parçalıyan bır' haykırışla 

Belçika başvelulı Van Zeeland 

Brüksel 24 (Ö.R) - Bu sa

bah Fransa ve lngiltere sefir· 

)eri Belçikayı Lokarno paktı 

Londra üç taraflı anlaşması 

taahhütlerinden ibra eden in· 

giliz· F raosız beyanatının met

nini Belçika Hariciye nezare
tine tevdi etmişlerdir. Hariciye 

nazırı B. Spaak bu tebliğin 
alındığım bildirmiş ve gazete· 

cilere beyanatında bu vesika 
ile Belçikanın Lokarno muabe· 

desi ve Londra erkamharbiye
ler anlaşması muci!:>ince yük

lenmiş olduğu taahhütlerden 
tanıamiyle kurtulduğunu, fakat 

Belçikayı tahriksiz her bir taar· 

ruza karşı korumak için lngil· 
tere ve Fransaoın teminatının 
devam ettiğini bildirmiştir. 

Sovyet Orta Şarkında 

Hava seferleri 
çok genişletiliyor 

üçüncü defa olarak ckam diye bag· ırdı. 
kunç bir şekilde açıldı. Çeneleri birbi- Yu·· ksek ı·rtı'fa Ağzı, dudakları büzüldu". R··"'·- UÇUşlafJ rine çarpmağa başladı. ~~.., 

Batmak üzere bulunan güneşin son kalplere dehşet veren bir kahkaha sa-
elbisesi 

lıverdi. Arka<ı üstü duş" tü ve o"ldu". Ko- Kış münasebetiyle muvakkat bir müd yetli makamlardan bildirilmektedir. 
ışıkları odayı hafif hafif aydınlatıyor- d s b'd · d · 'b d d rol la d l d det süren tatil deVTesin en sonra, ov- Ayrıcc nisan ı ayebn en ıtı aren e 
du. Gece yaklaşıyordu . şuşan a a ar o an o ada, koridor- 0 k d •.. h 11 'd posta ve yolcu ı'çin bu mıntakada çeVTe !arda h k titr di Krali • . yet rta şar ın a.ıu ava yo arı, yeru en 

Şarl odayı kaplıyan hayaletten ken- elini -~r es .. ~ . .' k çe egilerek Özbekistan merkezi olan Taşkendi di- bir hat, işlemeğe başlamıştır. Bu hatim 
dini saklamak için yorganı başına çek- og unun gogsune oyunca bu el ğer Sovyet Cürnhuriyetleri merkezine ve merhaleleri şunlardır: Urgenç, Mangit • 
meğe uğraşıyor, bağırıyordu: kıpkırmızı oldu. O vakıt Katerin geri Korog'a bağlıyan hatlar üzerinden mun- Hiva, Karnki, Urgenç. 

- Kan!.. Bu kanı kim döktü? Mer- geri çekildi. Doğruldu. Yüzü moraran ıazam yolcu, posta ve eşya nakliyatına YOKSEK iRTiFA 
hamet .. Merhamet.. Siz kimsiniz?. Sen Dük Danjoya döndü. Kanlı eliyle sev- başlamıştır. UÇUŞLAR! ELBiSE.Si 
misin Kolini? Sen Klermon ne istiyor- gili oğlunun, Hanri Danjonun elini tut- Bu şebekeye bu sene yeniden bazı hat 
sun?. Hepiniz toplanmış benden ne is- tu. Bu kanlı ve kahkahalı ölümün !ar ilave edilecektir. 
tiyorsunuz? Siz buraya neden giriyor- uyandırdığı teessür, korku ve heyecan Taşkendden kalkarak, demiryolundan 
sunuz .. Oh .. Oda doluyor. Her yerde la geri geri çekilen Saray erkanına, Ka- 120 kilometre uzakta bulunan Karakal
onlar .. Hepsi buraya geliyorlar.. Siz terin dö Midiçi oğlu Hanriyl göstererek pak mıntakasının en sapa bölgesi Tam-
kimsiniz? Ne istiyorsunuz .. Imdat! Im- gür ve vahşi sesle bağıdı: dın,a varacak olan yeni bir hat, pek ya-
dat.. Beni öldürmek mi istiyorsunuz? - Baylar .. Yaşasın kral!.. kında i~lemeğe açılacakbr. 
Bana neye böyle korkunç gözlerinizi Daha uzaklardan sevinç avazeleri Bundan başka Karakalpak'ın merkezi 
çeviriyorsunuz?.. Merhamet! Merha- gür ve vahşi sesle bağırdı: olan Turkul, bu cümhuriyetin en uzak 
met!. Hayır .. Bunlar benim ölümümü işitiliyordu.. mıntakalarında. merkezden 500 bu ka-
istemiyorlar. Benden af diliyorlar. _ 50 _ dar kilometre uzaklarda kain Çimbai, 

Ah susunuz .. Sesleriniz kalbimi par- MONMORANS1DE BAHAR Kodgeli,ve Muinak"a hava hatları ile 
çalıyor .. Durunuz.. Böyle bağırmayınz. •Eden bulun derler. lşte böylece do- bağlanarak kıyas kabul etmez derecede 
Şimdi de sıra kadınlara geldi!. Bunlar kuzuncu Şarl Senhartelmi fliciasının so yakınlaştıracaktır. 
ne istiyorlar. Neden etrafuru sarıyor- nunu, binbir vicdan azabı altında can Bu yaz zarhnda. Taşlcend-Semerkand 
!ar? Kadınlar; anlamayınız. Beni öldü· vererek kapadı. Kitab ve Taşkend-Semerkand-Bakbudi 
rünüz daha iyi!.. Cinayet mutlaka cezasız kalmaz.Fazi- 1 hatlarının da işlemeğe açdacağı,salahi • 

Sovyet mühendislerinden Çertovski 
irtifa. uçuıları için yeni bir sistemde bir 
elbise vücuda getirmiıtir. Bu yeni elbi· 
senin §imdiye kadar mevcut olanlarından 
farkı, bu yeni modelin kat· iyyen pilotun 
harekatına mani teşkil cylememsi ve 

hantallık vermemesidir. Pilotun bittabi 
baııru da içeri alan bu elbise, ince bir 
kauçuk bezden imal edilmiı bulunmakta 
ve mütemadi surette 7 aa 6 saat çalışa -
bilmektedir. Pilotun teneffüs ettiği hava, 
daha evvel bir rejeneratörden geçmekte 
ve orada temizlenerek oksijenle dolmak· 
tadır. Pilot bu elbi.eyi kolaylıkla, kimse• 
nin yardımına ihtiyacı kalmadan, çıka • 
rabilmekte ve yine öylece lüzumunda ko .. 
!aylıkla ve yardım91Z giyebilmektedir. 

Ne! Şimdi de çocuklar mı? .. Zavallı !et ise mükafat görür. Binaenaleyh --=====--=======--==============--
yavrular hepsi de kesilmiş!. Küçük so- Şarlın ölümünde bir fevkaladelik yok- Jzmİr Vilayeti .·Baytar direktör)Ü-
ğuk ellerinizle bana dokunmayını.z.Ba- tur. Tanrının hakikl bir intikamıdır. 
ğırmayın!. Ağlamayın!. Hepsi çocuk, Diğer canilerin de birer suretle inti- gv Ünden: 
kadın! Erkek, ne korkunç inilti.. kam darbesine uğradıklarında şüphe 
Yavaş yavaş kısılan ses inilti haline yoktur. o kadar uzağa gitmeğe hile ha- Vılayetin Damızlık aygırlarının yıllık ihtiyacı olan 120 bin kilo 

geldi Başını ellerinin içine alarak ağlı- cet yok. Katerin dö Midiçinin sonu da kuru ot Torbalının arapçı ve şehitler köylerindeki Hu;usi mu
yor, yakıcı göz yaşları yanaklarından Şarlın çektiği azapların çok üstünde hasebeye ait dört yüz dönüm çayırlıktan temin edilecektir. 
aşağı dökülüyordu. ıstıraplarla neticelenmiştir.Oğlu Hanri- Muhammen bedeli 2053 lira olmak üzere bu çayırların biçme, 

Mütemadiyen gördüğü hayallerden nin saadeti için cinayetler tertip eyli- kurutma, balya yapma ve şartnamede yazılı kazalara nakil ve 
af dileniyordu. Bir aralık cHepsi bana yen, zehirleyen umumi katiller yaptır- teslim edilmek şartiyle kilo üzerinden on beş gün müddetle 
liinet ediyorlar> diye mırıldanarak ağ- tan cani kadın bizzat oğlunun hakaret- eksiltmeye konmuştur. 
zından köpükler saçarak yatağa yıkıl- !erine uğramış ıstıraplar içinde kıvra- isteklilerin 154 liralık muvakkat teminat makbuzu ile ihale 
dı. Yorganı başına çekti. Dişlerini bir- narak can vermiştir. tarihi olan 26 Nisan 937 Pazartesi günü saat onda Vilayet 
birine çarpıyordu. Caniler böylece cezalarını görürken Daimi encümenine şartnameyi görmek vebu hususta daha fazla 
Oda derin bir sükunet içinde. Dışarısı kahramanların nasıl mükafat gördük- malumat almak istiyenlerin Vilayet Baytar direktörlüğüne müra· 

karanlık, içeride lambalar yandı. Şim- !erine de bir göz atabiliriz. caatları ilan olunur. 
di karyolaya hac adamlar yaklaşıyor· - Bitmedi - 10-15-20-25 1096 (621) 

kapattılar. 

1 
- Miride para mı kalmamı§ kendime 

bir saray yaptırırım diyerek eski Murat 

Kara Murat pa§a vezir olunca evveli. paşanın sarayını günde bir altın icarla 
kendisine bir aaray aramışb. Eski vezi.. tuttu. Oraya yerleıti. 

Yazan : Tok Dil Tefrika No: 1& 

rin, saray kılıklı evini saray saymadı. Js
tanbulda saray aramaiia koyuldu. Ara· 

dığı saray fU ıon değiımede gözden dü· 
fenlerden birinin ıaraya olaca1't1. Aradı, 

taradı. nihayet diitündü, t8§ındı; isyan 
le<de yuvarland~ birb~lerin~n sakalla- , Tesellisiyle hepsini başından güç beli eden Gürcü Nebinin hemoehrisi ve Er· 
rına sarıldılar, cubbelerın çogu yırtıldı. savabildi. l zurum Beyi Gürcü pqanın earayını bul-

Bunların arasında en şahpazı Şuravi Şeyhülislamın vezir Murat pa~ ı ta- du. Derhal bir haber : 

zade Mıari çıbnııtı. ellerini oynata, oy- nışması ters bir cevaba bailanmı, ve - Sarayı bofa.]taınlar, veziri izam 
nata kavga edenlerin arasına bir aralık hepsine birden : Murat paşa yerleşecek .. 

atılıp, adeta acı acı ağlarcasına : - Şimdilik hiçbir kadı yerinden de- Bu haber, kocası Erzurumda olan ih-
- Ne diye kavga ediyorsunuz mol- ğişmiyor. Recebe kadar bekleyin!. tiyar PBfBnın. lstanhulda kalan ihtiyar 

Vezir kiralık sarayında otururken, 
Kösem sultan onu çağırmıı : 

- Ağa 1 Sen her feyden evveli fU bir 
iki tenbihimi dinle 1 

Diye husuai odasına almlfb.Murat ağa, 
bıyıklarını ok§ıyaralı: : 

- Enıret sultanım. yolunda bu can 
kurban olıun 1 

Dedi. Kösem oultan : 

- Balı: ağa 1 ilk işin Ciride yardımcı 
ııöndermektir. 

~------·---------------------(, 
Bağcılar!. Tütüncüler!. 

Ötedenberi erişilmez ün kazanmış kimyevi Avrupa güb· 
relerimizin geldiğini sayın alıcılarımıza bildiririz, 

Hacıdavut zade 
RAHMi KAltADAVUT 

Sun'i gübreler Anadolu Merkez Deposu 
Yemiş çarşısı, Cezair Han 

IZMIR 
Telgr<'f adresi: KARADAVUT Telefon 3809 , _______________ Dil, 
Toplantıya çağırış 

Köşk incir Tarım satış kooperatifi 
üyelerine: 
Kuru!uşu lktısat vekaletinin tasdikine iktiran eden 10 sayılı 

Köşk incir Tarım satış Kooperatifi ilk Genel kurulu 15 Mayıs 
937 Cumartesi günü saat 14 de Köşk Kooperatif incir depo· 

sunda toplanacaktır. 

Ortakların asaleten veya temsilen hazır bJılunmaları rica 

olunur. 
Ortaklardan 

FUAT ÇİMEN 

RUZNAME 
1 
2 
3 
4 

idare heyeti seçimi 

Kontrol heyeti seçimi 

Hakem heyeti seçimi 

Birlik teşkili hakkında müzakere ve 
1268 

karar. 

(713) 

lzmır 3 üncü icra Memurlu· 

ğundan: 
lstanbulda oturan Halil lb

rahime 1200 lira vermeğe borç· 

lu Ala.iyeli Mahmud'un bu bor

ca karşılık ipotek ettiği 2 nci 

Kordonda 3 No. lu ada içinde 

beher metre murabhaı sekiz 

liradan 312 metre murabbaı 
6 No. lu arsanın tamamı, Köp

rülü han mevkiinde 12 No. lu 

ada dahilinde beher metre 

murabbaı dört liradan 95 met· 

re 70 desimetre murabbaı 23 
No. lu arsanın hepsi ve yine 

ayni mevkide ayni ada dahi· 

linde beher metre murabbaı 

dört liradan 95 metre 70 d!'

simetre murabbaı 24 No. lu 

arsanın 9570 sehim itibariyle 

borçluya aid 6390 hissesinin 

1424 No. lu kanuna göre açık 

artırma ile ve peşin para ile 

satılmasına karar verilmiştir. 

1 - Artırma şartnamesi ilan 

gününden itibaren berkesin 

görmesi için açık bulundurul

duğu. 

2 - Artırmanın lzmir 3 Ün· 

cü icrasında 31-5-937 pazarte

si günü saat 14 de yapılacağı. 

3 - Yukarıda yaıılı gayri 

menkuller üzerinde hak iddia 

edenlerin ve faizle masrafa 

dair iddiaların evrakı müsbite· 

!erile 20 gün içinde icraya 

bildirilmediği takdirde paranın 
paylaşmasından hariç kalacak· 

ları. 
4 - Dellaliyenin müşteriye 

bu yaz ve gönder. Göreyim seni ağa 1 
Vezirliğin ilk icraatı bu olsun 1 

Diye kat'i emrini vermiıti. Murat pa
ta. Kösem sultanın yanından bir iki aa.at 

sonra ayn)ıp yerine vardığında aldığı 
emre uyaun bir mektup yazarak Recep 

adında bir aiasının koynuna kendi 

eliyle ıoktıı. 
- Halı: yardımcın olıun Recep .. Gitl 

Gürcü Nebiyi bul ... Katırcıoğluna da ay• 

nca oelô.mımı söyle, bu davadan vaz ııeç
oin ... latanbula ııelip mesnetlerini alam· 
!ar. 

Dedi .. 

aid olduğu. 

5 - Arbrmııda muhammen 

kıymet bulunmadığı takdirde 

ikinci artırmaya çıkarılacağı. 

6 - ikinci artırmanın 15-6-
937 salı günü saat 14 de ya

pılacağı. 

7 - Borcun 2280 No. lu 

kanuna tabi olduğundan ikinci 

artırmada da muhammen de

ğerlerinin yüzde 75 ini bulma· 

dığında satışın düşerek borcun 

beş yıl müddetle tecil edilece· 

ği. 

8 - Artırmaya iştirak et

mek isteyenler muhammen kıy· 

metin yüzde 7,5 nisbdinde 

pey akçası veya milli bir ban· 

kanın teminat mektubunu ge· 

tirmeleri lazımdır. 

9 - Fazla bilgi almak iste

yenlerin 3 üncü icranın 937-257 
No. lu dosyayı görmek üzere 

müracaatları ilan olunur. 

1275 (719) 

SATILIK 
Motörve teferruat1 

Ruston markalı l.ompresorlu 

az kullanılmış 30 beygirlik bir 

motör ve teferruatı ve 75 am· 

perlik 220 voltluk bir dinamo 

ve bıyalı iki çift değirmen taşı 

ve teferruatı birden veyahut 

ayrı ayrı satılıktır işler bir 

halde teslim edilmek şartiyle 
teslim edilecektir. Talip olan· 

ların gazetemiz idarehanesine 

müracaatları. 
s. 7 1-5 (721) 

[BORSAf 
Uzum 

Çu. Atıcı 
114 M.J. Taranto 10 

52 D. Arditi 11 50 
43 Ki. Taner 13 25 
42 S. Riza H. 13 25 
41 Beıikci oğlu 10 50 
41 H. Alyoti 9 75 
40 Alyoti Bira. 12 25 
32 F. Paci 9 50 
24 S. Ergin 12 
19 S, Remzi 13 

Fiat 
15 50 
13 50 
13 23 
13 50 
13 50 
15 50 
13 
9 50 

12 

lalar! Bu iş, kimsenin elinde değildir. Emri verilmiıti. Kadılı.le kavgası eden- lcanSlna verilince, papnın kansı birden 
Hak ne yaparsa o olur, en kıdemliniz be- lcr birbirlerinin yüzüne balc:arak : ı bire öfkelen.ip: 

- Gönderdim . 
- Sonra Gürcü Nebiye bir mektup 

Kara Murat. bir gün Mirahor Mehmet 

aiaya : 
12 Şınlak O. 10 

460 YekOn 

13 50 
16 

nim, bana kadıLğı Alemi rüyada Pey .. - Ne olacak f Hak.lc.ımız yine ga.p - Bu sarayı ona babası bağıılamadı, 
gambcrimiz verdi ve her kim henden olundu.! . 1 devlet te hediye ebncdi,kocamın alın te· 

alırsa ha ,1umanı berbat olacağını tebşir Diye bir tarafa toplanarak. sanki kav. f tiyle kuruldu. Eğer ıırar ederse sarayı 
buyurdu. Bana gadreden hayır görmez. d 1 yakarım. aarayd b' t k k' bil ga e enler onlar değilmiJ gibi can ciier an ır e ......., e 

yaz. benim selamımı da aöyle 1 o bir 

zaman kapı kahyuı idi.. Bilirim 

mert bir adamdır. Sanırım ki söz de din
ler. 

- Beli ı kadılık makamından bir makam benim- k k d' k b k 1 dertleşmeğe koyuldular. çı maz, varsın en ı aygusuna a sın 

dir. 1 Hem gelsin benimle görüşsün! - isyandan ve dahili ihtilalden vaz 
••••••••• 1 

Diye gülünç bir tekilde haykırdı. Şey- l b l b' .,,, 1 Diye §iddetli bir ültimatom verdi. Ve·ıgeçip <Astaneye> ııelsin 1 Kendisinin ne 
hu"! ' l" b .... d stan u ır JJU gün bu .-:::..::ttü ve ka· . 

ıs am u sozu uyunca : ki . . guıw · zır Murat pa§8. bu tehdidi duyup, seı aızu ve talebi varsa isaf edeceğim. Hatti. 
- Mollalar! Durun bakalım 1 Durun 111• ık ıçuıde çalkand• durdu eonaf ı k E • iltih k ·• 'nl h b ald • K . . . .. ' ' ma, ocasını rzurum mutasarrıflıgın· ona a ettıgı a er tııımız atır· 

;bet hepın.ız~ de bır ıey düşii.nülmüştür. tüccar hayatlanndan,ticaretlerinden kor· dan azledip yerine Kavukçu Mustafa pa· cıoğlunu da beraber alıp gelsin .. 
ıralan ben bır meşveret edeyun cevabın ı karalı:, hatta ahı verİJ etmekten bile çe· I ııayı nasbeıti. Ona da münasip hediyelerle bir cman-

90'1.ra alırsmır.. kinip dülckinlanru geç açhlar, erken\ Ve : aıp-.. veririz. Sen hiç durmadan mektu .. 

- Sen Sofu paıa ile birlikte git! Sa
na kafi ferman 1ıelinceye kadar beraber 

bulun.. . Ferman gelince Sofu paşanın 

idamı senin üzerine vaciptir. demişti .. 

Sofu Mehmet paşa Mehmet ağadan 
çekiniyordu, Malkaraya gidinceye ka

dar, Mehmet ağa p8faya hulül etmeğe 
uiraşm11 ise de Sofu paşa : 

- Bu adam Yeniçeri aiiasının ada
mıdır. itte bir kurnazlık var. ıüpheoiyle 

ona yüz vermemifti. 

- Bitmedi -

429642~ eski yekOn 

430102~ u. " incir 
Çu. Alıcı Fiat 

976 inhisar idare. 4 10 
375 Alyoti Bi. 4 25 
1751 Yektln 
182345 Eski yeklln 
183696 U. yektln 

Zahire 
Fiat 

. . 

4 75 
4 75 

Cinsi 
Buğday 6 625 6 3125 



Çiftçi ve ayvan 
sahip e · · a
zarı dikkatına 
Hayvan'arınıza pamuk çekirdeğini olduğu gibi yedirerek 
mide cihazlarını ve nesçlerini bozmayınız. 

Turan fabrikaları, yüzde kırk beş mevadı gıdaiyeyi ha:z 
kabuğu çıkarılmış pamuk çekirdeğinden mamul un ha
linde küspeleri emrinize amade bulundurmaktadır. 

Hayvanlarınıza ( Öküz başı ) markalı Turan mamulatı 
küspe yedirerek onların şayanı hayret derecede semiz
leyip kuvvetlendiğini ve inek!erinizin verdiği sütün fazla 
mikdarda çoğaldığını göreceksiniz. 

Meccani numune ve tarifname için fabrika'arımız ma
mulatı Iz:nir ve civarı umum acenteliği Nef'i Akyazılı 

ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 
Gazi bu'var No.25 

Posta kutusu No. 224 
Telefon • lzm:r 3465 

NASl~ilACl 
KANZUK 

Dol<tor ,. 
ems ın 
asır 

iLACI 

DOKTO 
En eski nasırları bile pek kısa bir zamanda tamamen ve 

kökünden çıkarır. 
Umumi deposu: lngiliı: Kanzuk ecınnesi her ecıanede bu!unur. 

Ciddi ve müessir birnasır ilacıdır. 

ara hisar .a e 
Tiirkiye 

J(ızı1ay I\.urunıu 

.• • • 

uyu 
c 
1 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa kaı·şı en iyi ve 

şif alı maden suyudur 

er yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik yeni lznıir eczanesi TELEFON : 2067 

•• DOKTOR Oksürenlere : KATRAN HAKKI EKREM 

HANDAN ,._.__.. __________ ma•.-ı-----------------," 
Haraççı Kardeşler K. SARACCiGLU 

Doğum ve kadın hastalıkları 
Mütahassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: Köprü 'apur iskelesi 
Berat apartmanı No. 6 

Telefon No. 2545 

Mobilyelerin : En modern ve en zarif çeşitlerini 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Çocuk arabaiarIIlIIl: En lüks Avrupa mamulatı ve en dayanıklılarını 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hasır takımlarının : En sağlam ve en ucuzlar.nı -
IZMIR BELEDIYFSINDEN: 
Kültürpark içindeki Fuar • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

gazinosunun bir senelik icarı 
açık artırmıya çıkarılmıştır. 
Senelik bedeli muhammeni bin 
liradır. iştirak için beşyüz lira 
iş Bankasına Fuar he~abına 
yatırılır. Yahut bu mikdarda 
banka teminat mektubu Yeri
lir. Şartnamesi Belediye daire
sindeki Fuar bürosunda görü
lür. ihale S Mayıs 1937 Çar
şamba günü Be.ediyede topla
nan Fuar komitesince saat on 

Karyolaların ~ En lüks, beyaz ve sarı nikelaşlı modellerini 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Haraççı Kardeşlerin 
mağazalarından 

JZMJ R ve ANKARA 
edebilirsiniz. ten1in 

··················:1111111111111111:111111111111 •••••••••••••••••• 

YENİ EV YAP ANLAR, YENİ EVLENENLER 
Mobilyelerini muhakkak bu müesseseden temin etmelidirler. 

'·-----=1111!1!!! ........... ıımllaa ...... -. ............ ._ .................. , 
altıda olacaktır. 

25-30 [722) 

Urla Belediyesinden: 
300 metre hortumu ve tekmil teçhizat ve yedek aksamı ile 

muhammt-n bedeli 2300 lira olan hem elde ve hemde araba üze

rinde taşınır yangın için bir adet kompile Motopomp 3 - S - 937 

tarıbinde pazartesi günü saat 15 de açık eksiltme ile satın 
alınacaktır. 

Eksiltme Urlada Bt!lediye binası içinde Belediye Daimi encü
meni huzurunda yapılacaktır. 

Eksiltmeye girmek istiyenlerin 172 lira 50 kuruşluk muvakkat 

teminat ile kanuni ve şartnamede yazılı vesikalari ibraz etmeleri 

meşruttur. Şartnameler İzmir ve Urla Belediyesinde görülür, ve 
parasız verilir. 22-25-28-30 (702) 1233 

Top antıya çağırış 
Or aklar incir tarım satış koope

ratifi üyelerine: 
Kuruluşu lktısat Vekaletinin tasdikine iktiran eden 5 sayılı 

Ortaklar incir tarım satış keoperatifi ilk genel kurulu 16 Mayıs 
937 Pazar günü saat 14 de Ortaklar kooperatıf inc'.r deposun· 
dan toplanacaktır. 
Ortakların asaleten veya temsilen hazır bulmımalan rica olunur. 

Ortaklardan 
MAHMUT KERTMEN 

RUZNAME 
1 - idare heyeti seçimi 
2 - Kontrol beydi seçimi 
3 - Hakem heyeti seçimi 
4 - Birlik teşkili hakkında müzakere ve karar 

1269 (714) 

Toplantıya, çağırış 
Germencik incir tarım satış koo

peratifi üyelerine : 
Kuruluşu' iktisat Vekaletinin tasdikine iktiran eden 6 sayılı 

Germencik incir tarım satış kooperatifi ilk genel kurulu 13 
Mayıs 937 Perşembe günQ saat 14 de Germencik Kooperatif 
incir deposunda toplanacaktır. 

Ortakların a.aleten veya temsilen haıır bulunmaları rica 
olunur. 

Ortak'.ardan 
Mustı;.fa Hacıilyasoğlu 

Ruzname 
1 - idare heyeti seçımı 
2 - Kontrol heyeti seçimi 
3 - Hakem heyeti seçimi 
4 - Birlik teşkiii hakkında müzakere ve karar. 

1271 (716) 

Toplantıya çağırış 
Karapınar incir tarım satış koope

ratifi üyelerine: 
Kuruluşu lktısat Vekaletinin tasdikine iktiran eden 8 sayılı 

Karapınar incir tarım satış koperatifi ilk genel kurulu 14 Mayıs 
937 Cuma günü saat 14 de Karapınar kooperatif incir deposunda 
toplanacaktır. 

Ortakların asaleten veya temsilen hazır bulunmaları rica olunur. 
Ortaklardan 

HÜSEYiN KOCABIYIK 

Ruzname 
1 - idare heyeti seçımı 
2 - Kontrol heyeti seçimi 
3 - Hakem heyeti seçimi 
4 - Birlik teşkili hakkında müzakere ve karar 

1270 (715\ 

1 , 
Yüksek Mühendis Mektebi Arttır

n1a ve eksiltme komisyonundan: 
1 - Yüksek Mühendis mektebi binasının bulunduğu arsa 

dahilinde yaptırılacak "214296,. lira "7., kuruşluk keşif bedelli 
pansiyon binası inşası ve tesisatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konu' muştur. 

2- Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi ve buna merbut hususi ve fenni 

şartlar, paıısiyon projesi taksimıı.tı dahiliye listesi, tahlili fiat 
cetveli, 

B - Mukavele proıesı 
C - Bayındırlık işleri genel ,artnamesi 
D - Plan ve projeler 
istekliler bu şartnameleri ve evrakı "11,, lira bedel muka

bilinde mektep idaresinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 7-5·937 tarihine müsadif Cuma günü saat 15 le 
Gümüş suyunda Yüksek Mühendis mektebi binası içindeki art
tırma ve eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksi1tmeye girebilmek için isteklilerin "11965,, lira mu
val.kat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları 
haiz olup getirmesi lazımdır. 

A- Nafıa vekaletinden alınmış yapı müteahhitliği ehliyet 
vesikası. 

P. - "50000,, liralık iş yaptığına 

aik!i vesikası. 
dair Nafıa vekalet:nce tas· 

C - 937 yılına ait ticaret odası vesikası 

S - Eksiltmeye gireceklerin bizzat diplomalı Mühendis veya 
Mimar olması veya bunlardan birinin fenni mes'uliyeti altında 
iş:ıı yapılacağını ve inşaat müddetince işin başında bulunduru
lacağını taahhüt e~mesi lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarıda 3 üncü maddede yazılı saat
ten bir saat evveline kadar Yüksek Mühendis Mektebi binası 
içindeki arttırma ve eksiltme komisyonu reisliı'\'ine makbuz mu

kabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 
Üçiincü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın 
mühür mumu i'e iyice kapatılmış bulunması şarttır. Postada 
olacak gecikmeler kabul edilmez. "2143,, 

21-26-1-6 1218 (699) 

~~. /'.._ .;"'~ 

t" ~ 
~ııt 

I'' 
r/f/ 4 / t~/ 

/' 

Bütün dünya POKER traş bıçaklarını kullanıyor 
Almakta hiç tereddüt etmeyiniz.Yalnız makasına 
clikkat ediniz. 

iZ Mi R 

Pamuk Mensucatı Türk 
Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmirde Halkapınardadır. 
Yerli Pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, 

Değirmen, Geyik ve Leylak markalarını havi hemevi 
Kabot bezi imal eylemekte olup malları Avrupanın ayni tip 
mensucatına faiktir. 

2211 Ve 3067 
Bayrak lzmir 

Telefon No. 
Telgraf adresi: 

• 

ya 

gel' 
iç' 

M 
rü 

lar 

ye 

do 

tal 
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Fratelli Sprco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
SlURNUS vapuru clyevm limanı· 

mızda olup Amaterdam, Rotterdam ve 
J:-larnburg limanlan için yük alcaktu. 

TRJTON vapuru 18 nisanda limanı· 

mıza gelip yükünü tahliyeden sonra 
Burgu vama ve Köıtence limanlan İçin 
yük alacakbr. 
Snmlaı Orieııt Linein kumpaoyuı 

GUNBORG vapuru 26 nisanda Rotter
dam, Hamhurg, Gdyoia ve Skandinav
ra limanlan için yük alacakbr. 

SERViCi MARtTlME ROUMAIN 
ALBA JULlA vapuru 21 nisanda 

gelip Pire, Malta ve Marsilya limanları 
için yük alacakbr. 

SUÇEA VA vapuru 19 mayısta gelip 
~alta, Cenova ve Maraily limanları için 
yük alacaktır. 

N. V. 
W'. F. il. Van İ)er 

Zee & Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE UNIE 

HAMBURG 

X vopuru 12 mayısta bek
lenilmektedir. Rolterdam,Ham
barg ve Bremen için yük ka
bul eder. 
AMERiKAN EXPORT UNES 

The aport steamslıip corporation 
EXCANCE vapuru 1 7 nisanda belde

nilmektedir. Nevyork için yük kabul 
eder. 

EXMINISTER vapuru 26 ni
sanda beklenilmektedir. N ev· 
york için yük kabul eder. 
PiRE AKTARMASI Amerika seri 

Seferler 
EXETER vapuru 23 nisanda 

Pireden Nevyork ve Bastona 
hareket edecektir. 

Seyahat müddeti 
Pire • Boston 16 gündür 

Yolcu ve yük kabul eder. Pire . Nevyork 18 gündür 
ilandaki hareket tarihleriyle navlun- Service Maritim Roumain • Bucarest 

!ardaki değ~ikliklerden acenta mesuli· DUROSTOR vaponı 2 mayısla bek-
yet kabul etmez.. lenilrnektedir. Köatence, Sulioa, Galats 

Daha fazla tafsilat için ikinci kor- ve bütün Tuna limanları içinyük kabul 

donda Tahmil ve Tahliye binaaı arka- eder. 
tal - ·· t d'I · . I JOHNSTON Warren lines LTD 

ıgına muracaa e ı mel!lt rıca o u~ 
LIVERPOOL nur. 

sında FRATELU SPERCO vapur acen· JESSMORE vapuru. 9 Ma-
yıs'ta beklenilmekted1r. Liver-

TELEFON : 4142/ 4221 /2663 pool ve Anversten yük geti-
recektir. Burgas, Varna, Kös
tence, Sulina Kalas ve lbrail 
limanları İçin yük kabul eder, 
Societe Royale Hongroise Mari.time 

DOKTOR 

Sami Kulatçı SZEGED vapwıı 19 nisanda bekle
nilmektedir. Belgnd, Novisad, Buda
pqte, Bratislava Linz ve Viyana liman
ları için yük kabul eder. 

Kulak, Boğaz, Burun hasta· Den Norske Middelhavalinie -OSLO 
lıkları birinci sınıf BOSPHORUS vapuru 19 nisanda 

mütahassısı ~ beklen;ımekted.ir.. Ayni ııün Hayfa, 
Muayenehane : Birinci Beyler Dieyep ve umum Norveç limanları için 

-'"- kabul eder. No. 36 Telefon 2310 ~-
Evi: Göztepe tramvay cad· SAROINIA vapuru 22 mayuta bek-
desi 992 Telefon 3668 lenilmektedi. Pire, t.keııdriye, Diyep, 

1-26 (481) ( ve umum Norveç limanları için yük ka
iti==17.;ı=oıız:zzıa::ı!%!:2zlll'!:!=•~ bul eder. , 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Taze Temiz Ucuz ilaç 

Hamdi Nüzhet Çan çar 
• Sıhhat eczanesı 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karş1sında 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Toplantıya çağırış 
Erbeyli incir tarım satış koopera

tifi üyelerine : 
Kuruluşu lktısat Vekaletinin tasdikine iktiran eden 7 sayılı 

Erbeyli incir tarım satış kooperatifi ilk genel kurulu 11 Mayıs 
937 Salı günü saat 14 de Erbeyli Kooperatif incir deposunda 
toplanacaktır. 

Ortakların asaleten veya temsilen hazır bulunmaları rica 
olunur. 

Ruzname 
1 - idare heyeti seçimi 

Ortaklardan 
ISMAIL ERBEY 

2 - Kontrol heyeti seçimi 
3 - Hakem heyeti seçimi 
4 - Birlik teşkili hakkında müzakere ve karar. 

(718) 1273 

Toplantıya çağırış 
Umurlu incir ~~rım Satış 

Kooperatifi Uyelerine 
Kuruluşu lktısat Vekaletinin tasdi:ı:ine iktiran eden 9 sayılı 

Umurlu lnc·r Tarım satış Kooperatifi ilk genel kurulu 12 Mayıs 
937 Çarşamba günü saat 14 de Umurlu kooperatifi incir depo· 
sun da toplanacaktır. 

Ortakların asalelen veya temsilen hazır bulunmaları rica olu-
nur, 

Ruzname 
1 - idare heyeti seçimi 
2 - Kontrol heyeti seçimi 
3 - Hakem heyeti seçimi 

Ortaklardan 
Mehmet Dlrlk 

4 - Birlik teşkili hakkında müzakere ve karar. 
1272 17171 

Olivier Ve Şü. 
LıMİTET 

Vapur acentası 
iRiNCi KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
Lllerman Lines Ltd. 

LESBIAN vapuru 19 martta 
Londra, Hull ve Anversten ge· 
Jip yük çıkaracak ve ayni za· 
manda Londra ve Hull için 
yük alacaktır. 

GRODNO vapuru 8 nisanda 
Londra, Hull ve Anversten 
gelip yük çıkaracak ve ayni 
zamanda Londra, Hull için yük 
alacakbr. 

OPORTO vapuru limanı· 
mızda olup Liverpool ve Svan· 
seadao yükünü tahliye ediyor. 
Ayni zamanda Liverpool ve 
Glasgov için yük alacaktır. 

FLAMINIAN vapuru 5 ni· 
sanda Liverpool ve Svansea· 
dan gelip yük çıkaracak ve 
ayni zamanda Liverpool ve 
Glasgov için yük alacaktır. 

The General Steam 
Navigation Co. Ltd 

AD JUT ANT vapuru nisan 
nihayetinde gelip Londra için 
yük alacakhr. 

NOT : Vürut tarihleri, va
purların isimleri ve navlun Üc· 
retlerinin değişikliklerinden me
suliyet kabul edilmez. 

VENi ASIR 

Yazı makineleri için toz tut
mıyan, ve makineleri daima te· 
miz tutan en elverişli yağ 

"UNIC" markalı makine ya· 
ğıdır. 

Yegane deposu Gazi Bulva
rında Küçük Kardiçalı handa 7 
numarada yazı ve hesap ma
kineleri tamirhanesi sahibi 
KALOMENI de bulunur ...................... 

Diş Hekimi 

A~~ulla~ Naci 
HORTAÇSU 

Muayenehanesini Birinci 
Beyler sokağı 36 numaraya 
nakletmiştir.Hastalarını müs
takil olarak kabul ve tedavi 
eder. TELEFON 2946 

... 1-26 [2101) 

- Sigara da içseniz 
. . ' . . ... 

R:ADYOLiN. 
. . .• 

Diş macunu kullanıyorsanız, dişlerinizin daima temiz, daima 
beyaz, daima sağlam kalacağına e:ııin olabilirsiniz 

R 
A 
D 
y 
o 
L 
1 
N 

Diş macun
larının en 

tesirli ve en 
nefisidir 

R 
A 
D 
y 
o 
L 
1 
N 

~anue > 

ANSIZIN Y AKALIY AN AGRILAR 

Y~i-~ii""iii;····k~ş~·G·R·iP"iN~ 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Almakla derhal izale edilebilir 

GRIPIN 

Bütün ağrı, sızı ve ıstırapların panzehiridir. GRıPlN varken 
diş, baş, ve romatizma ağrıları çekilmez. Gripin nezle ve gribi 
geçirir : Harıueti düşürür, hastalıkların önüne geçer. 

icabında günde üç kaşe alınabilir. 

GRIPIN 
Artık Balık yağı içilemez 

Ferit Kuvvet Şurubu 
Balık yağından kat kat kuv· 

vetlidir. Kansız, iştahsız, kud· 
retsiz, romatizmalı ve vereme 
istidadı olanlara 

Kuvvet, Can, Kan 
iştah verir. 

DEPO: 

S. Ferit Eczacı başı 
ŞiF A eczanesidir. 

, HüSEYIN K A YıN l 
Mobilye mağazası Şekerciler No.26 

Bir defa geJip görünüz 
Modern, temiz malzeme Daima R AD y o L 1 N ·-----B-ir-İnc·i-sı-nıf ... işç_ili_k.siiıııpa-riş_k_a.buı.ı e-d-erı __ __ 

Eczacı Kemal Aktaş 

Halka müjde 
Yeni çeşitlerimiz mağazamıza 

gelmiştir 
Rali ve Vitler bisikletleri ve küçük çocuklar için 3 ya· 

şından 15 yaşına kadar muhtelif bisikletler. Zündap, Dia
mont, Dürkoµ motorsikletleri. 

Mişlen iç, dıı lastikleri. Petromaks lüks lambalan. 
Umum lzmlr ve Ege mıntakası acenta•ı 

Herşey taksitle verilir 
N. Sadık Damlc.pınar Balcılar No: 156 

•• 
Emlak ve Eytam bankasından: 

C. No. Yeri No. su Nev'i Depozitosu 
yeni taj T. L. 

38 Turgutlu Yenice mahallesinde 94,94/A, ev 200 
Eskikilise sokak. 

176 Turgutlu istiklal mah. Paşa Bila No. 
camii civarı 

.. 750 

177 Turgutlu Turan Mah. Subaşı ,, 

194 

217 

,, Yenice Mah. lzmir yolu ,, 
ada 127 parsel 2627 

,. Yeni Ôzyurt Mah. Eski " 
hükümet cad. 

alt katta üç dükkan 175 
bir sofa iki oda ve 
üst katta dört odayı 
müştemil otel 

ev 

" 

150 

200 

izahatı yukarıda yazılı gayri menkullerin peşin para ile satışları 
29-4-1937 Perşembe günü saat ONDA yapılmak üzere artırmaya 
konulmuştur. 

Is-tekli olanların yevmi mezkiirde gayrimenkullerin hizalannda 
yazılı Depozitoyu Turgutlu Esnaf ve Ahali Bankasına yatırarak 
müzayedeye iştirakleri ilan olunur. 

10-25 626 (1121) 

Hilal Eczanesinde 
Bir şaheser yaptı 

Zümrüt Damlası kolonyası 
( Erkek ) 

Mas kulen 

( Dişi ) 
Feminen 

Iki cins koku 

Erkek koku be-
nim çok 
gitti. 

hoşuma 

Acaba erkekle

rin de Dişi koku 
mu hoşlarına gidi· 
yor. 

Galiba?! 

lzmir vilayeti Defterdarlığından: 
Haticenin eski yıllar kazanç ve veraset vergisinden olan bor· 

cunun temini tahsili için tahsili emval kanununa tevfikan hac· 
zedilen Hacı Mahmnt mahallesinde Beyler sokağında kain eski 
28 yeni 30 sayılı ev tarihi ilandan itibaren 21 gün müddetle 
müzayedeye çıkanldığından pey sürmek istiyenlerin Defterdarlık 
Tahsilat kalemine mllracaatları. 

~-2-9 1276 (720) 



Sahife ıo YENi ASIR 

almaktan çekinmişlerdir. AvuıtUTya veliahtı Arşidük Radoll
un meıhur aşkına bu şato melce teşkil etmiştir. Veliaht, met
resi Mari Vetsera ile bu şatoda bulaşm.akta ve en güzel saatleri
ni bu şatoda geçirmekte idi. Yukarıdaki lotograllar, Vindsor 
dükünün ziyaretlerine ve yeni fatosuna aittir. 

-- ::::s. 
2a Nisan 

-:::::::SP • 

Vindsor dükünün Bn. Walley Simpıonla evlenip evlenmiye
ceği kat'i ıarette henüz anlaşılamamıştır. lngilterede kilisenin *** Vindıor dükünün Bn. Simpsonla olan macerasının en hara-

retli günlerinde, yani Avam kamarası Bn. Simpson hadisesini 
münaka,a ettiği günlerde Romanya ıarayında da bunun ben
zeri bir aık macerası cereyan ediyordu. Romanya prensi Niko
lanın 931 yılının ilk aylarında baılıyan aşk macerası ayni gün
lerde Romanyada patlak vermifti. Bu tarihte Romanya kral 
sarayı, prenı Nikolaya, tanııtığı miralay karııiyle evlenmeme
sini ihtar etmişti. iddiaya göre bizzat Sa Majeste kral ve krali
çe, prens Nikolanın evlenmek istediği kadını çok beğenmişler, 
ancak kral hanedanlarından birine mensup olmadığı için bu iz
divaca razı olmamışlar. 

Nazilli 23 (Hususi) - Türkün «Şairiôzamı» büyük Hamidin 

ölümü dolayısiyle yurdun her tarafında ihtilaller yapıldığı gibi 

Nazilli Halkevinde de bütün gençliği toplıyan ihtilal yapılmış· 

tır. Hatipler Hamidin bir irfan kütüphaneıini baştanbaşa dol

duran eserlerini ve mütevazi hayatını anlatmışlardır. Büyük 

alaka ile dinlenen bu nutuklardan sonra büyük 'airimizin öl • 

mez eserlerinden birini tefhil eden «E,ber» temıil edilmiştir. 
Halkevinin temsil kalana tefkil eden gençler bu eıeri hakkiyle 

temsil etmenin ne kadar zor olduğunu biliyorlardı. Buna rağ • 
men Hamidin eserini kudretle temsil edebilmek için bütün gay

retlerini sar/ettiler. Ve mübalegasız iddia edebiliriz ki muval

lak ta oldular. Halkevini dolduran yüzlerce kişi Nazilli genç· 
[erinin duygulu bir çalıfma eıeri olarak gösterdikleri muvalla
kıyeti takdir etmiılerdir . 

bu izdivacı tehir veya menetmek için birçok çalışmalarda bulun
duğu iddia ediliyor. 

Vindıor dükü Enzleld ıatoıundan ayrılarak satın aldığı 

Appesbach şatosuna nakletmiştir. Bu şato da Viyana civarında
dır. Ve Mayerling faciası bu şatoda cereyan etmiştir. 

Dük ol Windsor bu şatoyu satın alırken masraflarını epeyce 
kontrol altına almış, uşaklarından ikisini vazifelerinden al/et
miştir. Tasarruf olsan diye Mrs. Simpson da geceleri saat yedi

den sonra telefonla görüşmektedir. En azan muhavereleri ya
rım saati gesmemektedir. Prens Nikola bütün haklarından feragat ederek Sinaya'da 

Vindıor dükünün satın aldığı ıato tarihidir. Tarihi Mayer • 
ling laciaıına sahne olduğu için birçok talipler, bu şatoyu ıatın 

beş odalı bir evde ikamete karar vermiştir. Evlenme mera. 
simlerinin ltalyada yapılmmı muhtemel görülüyor. 

•.......•..•.•..................•.••.•....•••..•.......••.......••.•••••.•..........•..•.......•.•.......••............• ............................................................................................................................................... . 

Gizli olmıyan bir tehdit Milli Hcikimiyet Bayramı 
. . .. .. Her iki bayram köylerde, Cümhuriyet 

Rom~ habe~lerı Venedık mulakatının rejiniine sevgi tezahürüne fırsat verdi 
pek ahenklı 1 , Oksüzlere yardım cemiyeti çalışmaları 

olduğu 1 
m genişleHyor.Kreşler tekcimül edecek 

hissini 
• 

vermıyor 
-·-

Viyana-Pragmü
zakereleri; bir kat 

daha dikkatle 
beklenebilir 

• 
Roma, 24 (Ö.R) - Mussolini-Şuşnig 

mülakatını neticelendiren tebliği resml 
ttalyan mahf ellerince şu şekilde tefsir 
edilmektedir : 

İki memleket başvekilleri arasındaki 
görüşme beynelmilel meselelerin umu
mi olarak gözden geçirilmesiyle başla
mış ve iki hükümet reisi Avrupa siya
setini aJakadnr eden muhtelif meselele
re karşı vaziyetlerini tayin ve tesbite 
imkfuı bulmuşlardır. 1lk önce İspanya 
ve Rusya görüşmelerin mevzuu olmuş 
ve Düçe komünizmin teşkil ettiği teh
like üzerinde L~rar etmiştir. Sonra Al
man meselesine geçilmiştir. 

HEP O M1HVER 
Avusturya-Roma protokolları kad

rosu içinde bu memlekete daha geniş 
dostluk münnsebctlcri kurmak arzu
sundadır. Mesele, orta Avrupada va-
2.iyete normal bir şekil vermek için,Ro
ma - Bcrlin mihverini Roma protokol
larına yaklaştırmaktan ibarettir. İtal
ya Avusturyada hiçbir zaman bir ya
yılma sahası aramamıştır. Sadece bu 
memleketin istiklalini korumak ve bu 
maksatla elzem olan siyasi ve ekono -
mik vasıtaları ona temin etmek iste -
miştir. 

NAZ! KAYNAŞMALARI 
Gerçi Avusturyada bazı Nazi kaynaş

malarının Avusturya şansölyesini ol
dukça endişeye düşürdüğü doğrudur. 
Ancak bu çalkantıların Berlin hükü
metinin arzusuna uygun olmadığı sa
bit olmuştur. Esasen İtalyanın iş bir
liğiyle samimi bir Avusturya - Alman 
anlaşması tahakkuk etmek arzusunda
dır. Avusturyadaki Naziler yakında 
cVatanscverler cephesi> içinde mesuli
yet hisselerini almağa davet edilecek
lerdir. Bu teşekki.\1 mnlüın olduğu ü
zere Avusturyada hükümete yol açan 
bir basamaktır. 

Şaten, B. Şuşnig ile birlikte Avus
turya siyaseti için mevcut muhtelif me
selelerin halliyle meşgul olacak bir Na
zi müşavir tayini ihtimal dahilinde gö
rülmektedir. Bu da Na:z.i hareketinin 
A vusturyada her gün daha geniş bir 
mikyas olduğunu gösteriyor. 

A VUSTTTpv· "- ~ KOMŞULARI 

Avust """Ünasebet-

Öksüzlete yaıdım cemiretı (ızasmdan B. Mefımet 01an Osman oğlıı ve Kimsesiz yavıa/ar Atatüık heykeli öniinae 
23 Nisan Milli hakimiyet ve ve bu devirler arasmda muka- arasından istidadı olanlar seçi-

çocuk bayramları memleketin yeı1eler yapması cümhuriyet lerek bir çocuk temsil heyeti 
Şuşnif! Mussolını ile her tarafında olduğu gibi köy- rejiminin, yüksek inkiJabımızın kurulacaktır. Çocuk tiyatrosuna 

lerine gelince; iki hükümet arasında cağına emin olmak zaruretindedir. lerde "de hararetle kutlulanmış- verimleri hakkında sarih kana· ve terbi yeti oyunlara geniş 
ekonomik ve siyasi hiç bir ayrılık ol- Yeni Asır - Bu telgrafın son fıkra- br. Bazı köylerde bayram top- atlerin tebarüzüne hizmet eyle- mikyasta ehemmiyet verile· 
madığı kayde değer. Avusturya • Ro- sında gizli ka~klı olmıyan bir tehdit lanhları inkılap hamlelerine miş halk, hükümet ve parti le- cektir. 
manya arasında ise yalnız ekonomik ma- göze çarpıyor. Herhalde İtalyan resmi kuvvet verici tezahürata fırsat hine candan tezahürat yapmış• Yaz mevsiminde iki yüz küsur 
hiyette bazı ihtilaflar vardır. Mesela mahlellerinin Venedik mülakatından bahşeylemiştir. Çıplak köyü tar. Hava tehlikesine karşı da· çocuk için Bocada yer .hazır-
Romanyadan Avusturyaya yapılan pet- çıkardıkları neticeler, görüşmelerin muhtarı M.Çakmak'ın mektu- ha hassas ve fedakar bulun- )anmaktadır. Sıcaklar basınca 
rol ihracatının altın para ilemi, yoksa pek ahenkli olduğu hissini uyandırmı- 1 B · d b 

buuu bir örnek olarak neşredi- mak lüzumu üzerinde kararlar yavru ar uca cıvarın a azar· vadeli tediyatla mı tesviye olunacağı yor. Viyana - Prağ arasındaki müza-
d Yoruz: verilmi!lltir. lanacak bir köşkte bir ay isti· gibi. kerelerin alacaşı cereyan, bu bakım an Y 

ROMA ÇEKOSLOVAKYADAN bir kat daha dikkatle beklenilebilir. 23 Nisan hakimiyeti milliye Merasim ~onunda yavrulara rahat ettirilecektir. 
KUŞKULANIYOR Roma 24 (ö.R.) - B. Mussolini biz- ve çocuk bayramı bugün beş 7ekerler dağıtılmış, bayramları Öksüzler yurduna karşı hal· 

Avusturya ile Çekoslovakyayı birbi- zat idare ettiği bir tayyare ile Venedik· köyün mekteplileri, öğretmen· kutlulanmıştır. kımızın alakası artmakta, görü· 
rinden ayıran daha mühim bir sebep ten avdet etmiş ve yolda Padova tay· leri ve kadın erkekJeri bir • • • len fili hi1.metler takdir edile· 
vardır. Bu da Çekoslovakya tarafından yare karargfilıını teftiş etmiştir. B. Şu- arada olduğu halde Canh kö- Öksüzlere yardım cemiyeti rek doğrudan doğruya hiçbir 
takip edilen Alman aleyhtarı siyaset- ~g dün akşam saat 18,30 da maiyeti k b 1 k h 

Yü cümhuriyet alanında kutlu- kimsesiz yavruların sıö-ıodıkları müracaat vu u uma sızın a· tir. Bu siyaset Çek - Sovyet muahede- erkanı ve ttalyanın Viyana sefiriyle ı & 

sinin akdiyle teyit edilmiştir. Çekoslo- birlikte Venedikten Viyanaya hareket . lanmıştır. Alan her mektebin Kreşlerde yeni tekamül ham- yır sevenlerin müzaberetleri 
vakya Avusturya ile dostluk tesisine etmiş ve askeri merasimle selamlan-: bayrakları ve ayni zamanda leleri hazırlamaktadır. Çocuklar eksik olmamaktadır. 
çalışırken bu memleketi Avrupayı alt- rruştır. Avusturya şansölyesi halle ta- parti bayrakları ile süslenmiş ....................................................................................... . 

üst edecek bir komünist ittifak siste- rafından ~l~tır. Avusturya bulunuyordu. Öğretmenler bi- H d G F k 
mine sürüklemekte başka bir gaye ta- hariciye nazırı B. Guido Şmidt hareke- rer söylev vererek ulusal ege· 00 e r an o 
kip etmemektedir. tinden evvel Stefani ajansı muhabirine kk 

Çok mühim olan bu mesele karşısın- beyanatta bulunarak Venedik mül§ka- menlik ha mda olan duygu-
d İta] tının hır. defa daha B. Mussolininin· · }aran, bildirmişler ve !lliddet(e a yan siyasi daireleri Avusturya- Y 

nın vaziyetini şöyle görüyorlar! Avus- çehresini ve chayret verici şahsiyetini> alkışlanmışlardır. Okul yavru-
turya, 11 temmuz anlaşmasiyle Alman- belirttiğini söylemiş ve Roma protokol- !arının neşideleri çok heyecan· 
yaya bağlı bir Alman devletidir. Diğer !arının Avrupa sulhu için yapıcı bir la dinlenerek takdir edilmiştir. 
taraftan Romn protokollariyle de Avus- eser olduğunu bildirmiştir. En sonra Çıplak köyü öğret-
turya 1talyaya bağlıdır. ttalya-Alman- 1TALYAN GAZETELER! meni Bay Hüsnü Ercan 
ya arasında ise Roma - Bedin mihveri MEMNUN tarafından verilen söylev çok 
bir bağ teşkil ediyor. Çekoslovakyanın İtalyan matbuatı Venedik mülaka - alaka uyandırmış, dakikalarla 
hayati menfaatleri Sovyet Rusya ile tından memnundur. Avusturyanın ha- H k 

alkışlanmıştır. al öğretmen
akdettiği pakttan vazgeçmesine marn- rici siyasetinde bir değişiklik olacağı 
dir. Fakat Avusturyanın hayati men- hakkındaki şayiaların ve Roma proto- )erimizin yavrular üzerinde yap-
faatlcri de bu memlekete İtalya ve Al- kolları ile Roma - Berlin mihveri ara - tığı aşıları bizzat görerek çok 
manya ile mukarenet siyasetini terket- sında te1ifsizlik olduğu iddiasının esas sevinmiştir. 
memeği ve sergüzeştlere teşebbüs et- sızlığını ıspat ettiğini kaydetmektedir. Yine Hüsnü Ercan'm cıhan 
memeği emreder. ALMANLAR DA MEMNUN harbından başlıyarak bugüne 

GöRüŞ.MELERlN NET1CES1 Alman siyasi m~afili de neticeden 

1 

kadar d~vam eden muhtelif 
Hüliisa, Venedik mülakatının neti- memnun olup Şuşnıg • Mussolini müla- devirlerin tarihçesini anlatması 

cesi şudur : Avusturya kendisi için katında İtalyan - Alınan dostluğunun ......................................... . 
ltalya ve Almanya ile münasebetlerini yeni bir tezahürünü görmektedir. ı Venedik mülakatından . memnuniyetle 
teyit ve takviyeden başka takip edile- cBerliner Tagbelatb İtalyan -Alman bahsetmektedirler. Prağ gazeteleri ise 
cek yol olmadığını görmüştür. Avus - dostlul:<unun diğer bütün siyasi kombi- bu mülakattan sonra Viyana ve Roma 
turya bilhassa diğer devletlerle ittifak nezonlardan üstün çıktığını yazmakta- arasında tam bir fikir mutabakati gör
yoluna girerken, bu gibi ittifaklarm dır. 1 mekte ve Çekoslovak.yanın yalnız kal
kendisi için bir sergüzeşt devri açmıya- Budapeşte ve Viyana gazeteleri de masmdan korkmaktadırlar. 

420 lik topları ile 
asi kruvazörü 
tehdit etmiştir 
Roma, 24 (Ö.R) - Londra

dan bildirildiğine göre Hood 
lngiliz zırhlısı Bilbaoya giden 
lngiliz vapurlarının serbestı;e 

limana girmeJerini himaye et-
miştir. Muaızam ln~iliz zırhlısı 
karasularına kadar lngiliz va
purlarına refakat etmiş ve va· 
purlar karasularına girdikten 
sonra da onJara taarruz edil· 
memesini Servera nasyonalist 
kruvazörüne ihtar etmiştir. Bu 
ihtara mugayir hareket heve
sini kırmak için lngiliz zırblısn 
420 milimetrelik toplarile isi 
kruvaz6riinü tehdit etmi$tir. 

Bir nota gönderdi 
Teneriffe 24 (A.A) - Rad· 

yo ile neşredilen bir tebliğde 
ezcümle şöyJe denilmektedir: 

General Franko lngiltereye 
bir nota göndererek Kızıl is
panyanın bütün limanlarına 
torpil döküleceğini bildirmiştir. 
Diğer cihetten tebliğde Cer
dtue civarındaki Vierge De 
La Cambeza maoastırının milis· 
Jerin ellerine düştüğü hakkında· 
ki haber tekzib edilmektedir. 

F1ransız Harbiye na• 
zırı Fasa gid~cek 

Roma 24 (Ö.R) - Paristen 
bildirildiğine göre Milli müda
faa nazırı B.Daladier Londra· 
dan avdetinde Fasa giderek 
bir hafta ılirecek bir teftiş ıe· 
vabati yapacaktır. 


